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ZA JI¤ÍM JANDOU (1958 – 1994)
Nároky, které klade dne‰ní doba na profesionální pracovníky ochrany pﬁírody, zejména v jakékoli ﬁídící
funkci, jsou bez nadsázky nemalé. Pﬁekotn˘ rozvoj vûdeck˘ch základÛ ochrany pﬁírody a krajiny vyÏaduje znaãné
odborné znalosti a neustálé seznamování se s posledními vûdeck˘mi poznatky. Díky objemu organizaãní práce,
zejména je-li spojena se státní správou, uspûjí jen lidé s nepochybn˘m manaÏersk˘m talentem. V neposlední
ﬁadû zejména v situacích, kdy je ochrana pﬁírodního prostﬁedí zámûrnû prezentována jako jakási brzda ekonomického nebo dokonce sociálního rozvoje urãit˘ch regionÛ, roste v˘znam kaÏdodenního umûní jednat s lidmi,
aÈ uÏ s podﬁízen˘mi na stejném pracovi‰ti, cílov˘mi skupinami obyvatel i nej‰ir‰í veﬁejností. JestliÏe se najde ãlovûk, kter˘ v‰echny v˘‰e uvedené nároky splÀuje, potom je zﬁejmé, Ïe se v ochranû pﬁírody stane záhy vyhranûnou osobností.
Mezi obdobné osobnosti ãeskoslovenské a pozdûji ãeské státní i dobrovolné ochrany pﬁírody bezesporu patﬁil RNDr. Jiﬁí Janda (1958 – 1994), a to i pﬁesto, Ïe ho tragická nehoda zasáhla uÏ ve 36 letech.

●

UÏ jen samotn˘ v˘ãet aktivit Jiﬁího je neuvûﬁitelnû rozsáhl˘ a nemusela by se za nûj stydût ani poãetná
pracovní skupina biologÛ ãi ochráncÛ pﬁírody. Z hlediska této publikace pﬁipomeÀme, Ïe jako profesním vzdûláním ornitolog stál u zrodu ãeské ‰koly kvantitativní ekologie ptákÛ a celé ﬁady konkrétních v˘zkumn˘ch projektÛ. Pﬁi svém dlouholetém pÛsobení se jako ãlen v˘boru âeské spoleãnosti ornitologické spolu s RNDr. Janem
Horou a dal‰ími zasadil o její pﬁemûnu z „uãené spoleãnosti“ v nevládní ochranáﬁskou organizaci moderního
typu. Pﬁi tom uplatnil cenné zku‰enosti z ãinnosti ãeské sekce ICBP (Mezinárodní rady na ochranu ptákÛ,
dnes BirdLife International).
Díky sv˘m rozsáhl˘m odborn˘m znalostem a zku‰enostem z praxe se záhy vypracoval na mezinárodnû uznávaného odborníka na ekologii a ochranu mokﬁadÛ. Vedle nedocenûné práce v IWRB (Mezinárodním
úﬁadu pro v˘zkum vodních ptákÛ a mokﬁadÛ – dnes Wetlands International) jako zástupce âeskoslovenska,
pozdûji âeské republiky se rozhodujícím zpÛsobem zapojil do ãinnosti âeského ramsarského v˘boru, jehoÏ úkolem je naplÀovat u nás tuto klíãovou mezinárodní úmluvu o ochranû mokﬁadních biotopÛ.
Nejsem ani zdaleka oprávnûn hodnotit v˘sledky, kter˘ch Jiﬁí Janda dosáhl pﬁi budování Správy Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervace TﬁeboÀsko, kterou od roku 1987 ﬁídil. Jisté je, Ïe se zmiÀované
pracovi‰tû státní ochrany pﬁírody stalo jedním z jejích pilíﬁÛ, a to nejen díky sv˘m nesporn˘m pﬁírodovûdeck˘m
hodnotám a znaãnému mezinárodnímu v˘znamu.
KdyÏ jsme se dozvûdûli, Ïe nûkdej‰í V˘chodoevropsk˘ (dnes Evropsk˘) program IUCN – Svûtového
svazu ochrany pﬁírody získal grant Ministerstva zemûdûlství, péãe o pﬁírodu a rybáﬁství Nizozemského království na projekt, ﬁe‰ící sloÏité otázky trvale udrÏitelného vyuÏívání rybníkÛ stﬁední Evropy, shodli jsme se, Ïe
pﬁímo ideální oblast pro pilotní studii pﬁedstavuje právû TﬁeboÀsko. Jiﬁí pﬁes své nesporné pracovní vytíÏení
nejenÏe neodmítl, ale ihned zaãal jako vedoucí ﬁe‰itelského kolektivu s jeho realizací. Stejnû vehementnû se
zapojil do ãinnosti v roce 1993 ustanovené Evropské pracovní skupiny odborníkÛ na mokﬁady (PEWEG), pÛsobící opût pﬁi Evropském programu IUCN. Ochota pomoci kdykoli s ãímkoli, co se t˘kalo pﬁírody tohoto pﬁekrásného koutu jiÏních âech, vedla k tomu, Ïe si Jiﬁí na obdobné aktivity hledal ãas na úkor svého odpoãinku.
K tomu pﬁipoãítejme skuteãnost, Ïe se vûnoval nejen rozsáhlé ochranáﬁské práci v terénu, ale i ãasovû nároãnému v˘zkumu ptaãích populací a synuzií nejen na TﬁeboÀsku, ale i na ·umavû.
B˘vá zvykem pﬁi obdobn˘ch pﬁíleÏitostech v dobrém úmyslu pﬁipisovat ãlovûku, na nûhoÏ vzpomínáme,
i zásluhy, které mu nepﬁíslu‰í. V pﬁípadû Jiﬁího Jandy to nebude vÛbec zapotﬁebí. Za nûj budou je‰tû dlouho
hovoﬁit v˘sledky práce.
Jan Plesník
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Vûnováno RNDr. Jiﬁímu Jandovi (1958 – 1994), vynikajícímu znalci tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ
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POSLÁNÍ IUCN – SVùTOVÉHO SVAZU OCHRANY PRÍRODY

●

Posláním IUCN je ovlivÀovat, podporovat a pomáhat lidem na celém svûtû pﬁi zachování celistvosti
a rozmanitosti pﬁírody a zabezpeãit, aby jakékoli vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ bylo rovnomûrné a z hlediska
Ïivotního prostﬁedí trvale udrÏitelné.

(foto K. Drábek)
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P¤EDMLUVA
Málokteré slovní spojení je v souãasné dobû tolik frekventované a tak ãasto uÏívané – a také zneuÏívané
– jako oznaãení „trvale udrÏitelné“. Sl˘cháme o „trvale udrÏitelném rozvoji“, „trvale udrÏitelném vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ“ ãi dokonce o „trvale udrÏitelném Ïití“. Lidé, kteﬁí tûchto termínÛ uÏívají, patﬁí obvykle mezi
zastánce ochrany pﬁírody (to na jedné stranû) – ãi mezi jejich odpÛrce, kteﬁí se právû na nemoÏnosti trvale
udrÏitelného ãehokoliv (jak oni se domnívají) snaÏí dokázat nedokonalost ochranáﬁsk˘ch teorií, nebo dokonce
protispoleãenské (protoÏe protiekonomické) chování jejich protagonistÛ. Jedni i druzí (a na obou stranách b˘vají i vysoce postavené osobnosti, jak nás pﬁesvûdãují obãasné diskuse v novinách ãi televizi) pﬁitom ve víru slovních zápasÛ velmi ãasto pﬁehlíÏejí samu podstatu vûci, která není nijak neznámá, neobvyklá nebo nepﬁirozená.
Podívejme se tedy ke koﬁenÛm, vysvûtleme si, co se touto problematikou míní a mÛÏe mínit.

●

Do moderního spoleãenského slovníku se termín „trvale udrÏiteln˘ rozvoj“ dostal zásluhou známé iniciativy paní Gro Harlem Brundtlandové, donedávna ministerské pﬁedsedkynû (tehdy ministrynû Ïivotního prostﬁedí)
Norského království. Pﬁesnûji ﬁeãeno spí‰e jejích pﬁekladatelÛ, kteﬁí takto do ãe‰tiny pﬁevedli anglick˘ termín
„sustainable development“. Paní Brundtlandová (a kolektiv, kter˘ vedla) sv˘m spisem Na‰e spoleãná budoucnost zvedla opût laÈku ochranáﬁskému usilování na celém svûtû a nezáleÏí dnes uÏ na tom, Ïe záhy zaãalo
b˘t jasné, Ïe „trvale udrÏiteln˘ rozvoj“ nemÛÏe b˘t trvale udrÏiteln˘ do nekoneãna a Ïe by se spí‰e mûlo hovoﬁit
o „trvale udrÏitelném vyuÏívání“. Tato zmûna v terminologii lépe odráÏí podstatu, o kterou doopravdy ‰lo a jde:
ãlovûk se ve svém Ïití neobejde bez vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ, a to jak obnoviteln˘ch (jako jsou vzduch,
voda, rostliny, zvíﬁata), tak i neobnoviteln˘ch (jako jsou nerostné suroviny). Lidské Ïití se mÛÏe dostat do
katastrofální situace, budou-li tyto neobnovitelné zdroje spotﬁebovány – a ty obnovitelné budou pﬁeãerpány a stanou se neobnoviteln˘mi. Îe je to moÏné, dokázala jiÏ ﬁada studií a bohuÏel i praktick˘ch pﬁípadÛ v lokálním i regionálním mûﬁítku. Je tedy na‰ím úkolem - úkolem celého lidstva – hospodaﬁit s pﬁírodními zdroji tak, aby se,
pokud moÏno, neobnovitelné staly obnoviteln˘mi nebo nahraditeln˘mi a obnovitelné zÛstaly zachovány ve své
podstatû, která nevyluãuje vyuÏívání, ale umoÏÀuje jejich regeneraci a reprodukci.
Systém stﬁedoevropského lesnictví pracuje na zásadách trvale udrÏitelného vyuÏívání zdrojÛ jiÏ více
neÏ 200 let. Systém lesního hospodáﬁského plánování, kter˘ dovoluje tûÏit v lese dﬁevní hmotu jen do v˘‰e
pﬁírÛstu a zachovává „podstatu lesa“ jako obnovitelného zdroje dﬁeva, byl vymy‰len, aplikován a je víceménû
dodrÏován jiÏ od 18. století. Osvûdãil se: v zemích, kde je uplatÀován, nejsou zásadní potíÏe s ochranou lesÛ,
jejich rozloha dlouhodobû neklesá, jejich existence (a plnûní tak v˘znamn˘ch ostatních uÏiteãn˘ch funkcí) je
do budoucna zaji‰tûna. To na rozdíl od mnoha zemí, které jsou povaÏovány za rozvinuté a kde je ochrana
a udrÏování lesa klíãovou otázkou ochrany Ïivotního prostﬁedí, ne vÏdy dobﬁe zaji‰tûnou.
Chápejme tedy v˘zvu k trvale udrÏitelnému vyuÏívání jako v˘zvu k nastolení ekonomick˘ch systémÛ, které
budou ãerpat z pﬁírodních zdrojÛ, ale nepﬁekroãí pﬁi jejich vyuÏívání jisté hranice, které by znamenaly po‰kození
samotné podstaty zdroje. Bude tím zaji‰tûno vyuÏívání zdroje v budoucnu a zajistí se i zájmy ochrany pﬁírody.
DokáÏeme-li pﬁi vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ nastolit systém trvale udrÏitelného vyuÏívání, udûláme pro
samotnou ochranu pﬁírody více neÏ sebelépe vymy‰len˘m systémem zákazÛ, pﬁíkazÛ a naﬁízení. Vyhla‰ování
pﬁísnû chránûn˘ch území, sestavování seznamÛ chránûn˘ch druhÛ ãi zákaz urãit˘ch aktivit ohroÏujících pﬁírodní prostﬁedí jsou nepochybnû nezbytné a zásluÏné ãinnosti. Ale rozumné hospodaﬁení s pﬁírodními zdroji je
nejménû stejnû dÛleÏité a rozhodnû má plo‰nû v˘znamnûj‰í vliv.
Pﬁedkládan˘ projekt povaÏuji z tohoto dÛvodu za velmi v˘znamn˘. Je to projekt zku‰ební, jehoÏ pﬁíkladem se budou ﬁídit ãetné dal‰í projekty nejen v âeské republice. Není náhodou, Ïe IUCN – Svûtov˘ svaz
ochrany pﬁírody mu pﬁisoudil jednu z priorit v ochranû pﬁírody u nás. Vûﬁím, Ïe tato zkou‰ka dopadne dobﬁe,
ku prospûchu ochrany pﬁírody i rybáﬁství.
Ing. Franti‰ek URBAN
Správa NP a CHKO ·umava, Vimperk
ãlen Rady IUCN – Svûtového svazu ochrany pﬁírody
●

12 ●

1. ÚVOD
Rybníky, vût‰inou umûlé nádrÏe s pﬁirozen˘m dnem a zaﬁízením na regulaci vodní hladiny, mají kromû
produkãní funkce nesporn˘ v˘znam z hlediska diverzity ekosystémÛ, které vytváﬁejí, a celé krajiny vÛbec. Na
území dne‰ní âeské republiky vznikly v mnoha oblastech kromû jednotliv˘ch izolovan˘ch rybníkÛ celé rozsáhlé rybniãní soustavy. V 16. století, kdy zakládání rybníkÛ u nás dosáhlo vrcholu, zabíraly zmiÀované vodní nádrÏe pouze v âechách 180 000 hektarÛ. Aãkoliv dnes dosahuje celková vodní plocha rybníkÛ v âeské republice
sotva tﬁetinové hodnoty, pﬁedstavují v˘znamná stanovi‰tû ãasto unikátních rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch spoleãenstev
a hrají v˘znamnou roli i z hlediska udrÏování urãité stability krajiny, ãi‰tûní vody, rekreace a estetiky.
V roce 1993 zahájil tehdej‰í V˘chodoevropsk˘ program IUCN - Svûtového svazu ochrany pﬁírody souãasnû v Polsku, Maìarsku, na Slovensku a v âeské republice projekt Vyhodnocení funkcí a hospodaﬁení v komerãních rybnících stﬁední Evropy z hlediska Ïivotního prostﬁedí a ekonomiky. Jeho hlavním cílem se stalo
vyhodnocení aktuálních údajÛ o rybnících z pohledu ochrany pﬁírody i prÛmyslové produkce ryb a vypracování
modelového návrhu jejich trvale udrÏitelného, rozumného vyuÏívání. Celá studie se stala souãástí ‰ir‰ího pﬁístupu, oznaãovaného v souladu s praxí v nûkter˘ch zemí Evropské unie jako Národní strategie ochrany pﬁírody.
Rozsáhl˘ program, finanãnû podpoﬁen˘ Ministerstvem zemûdûlství, péãe o pﬁírodu a rybáﬁství Nizozemského
království, nemá b˘t realitû vzdálenou alternativou státní ochrany pﬁírody, ale naopak si klade za cíl v podmínkách âeské republiky plnû vyuÏít pozitivní zku‰enosti této zemû s vyspûlou a tradiãní péãí o pﬁírodní prostﬁedí.

V prÛbûhu projektu tragicky zahynul ve vûku 36 let vedoucí ﬁe‰itelského kolektivu Jiﬁí Janda, dlouholet˘ vedoucí Správy CHKO a BR TﬁeboÀsko a v˘znamn˘ odborník v ekologii rybníkÛ a ﬁízené péãi o nû. ProtoÏe
se i pﬁes znaãné pracovní zaneprázdnûní ujal ﬁízení ﬁe‰itelského kolektivu RNDr. Libor Pechar, CSc., podaﬁilo se
cel˘ projekt v rozumné dobû dokonãit.
Pﬁedkládaná studie pﬁedstavuje základní v˘sledky, zpracované v rámci projektu v âeské republice od
ãervna 1993. Dovolujeme si ji vûnovat památce Jiﬁího Jandy.

RNDr. Jan PLESNÍK, CSc.
âeské koordinaãní stﬁedisko IUCN
- Svûtového svazu ochrany pﬁírody Praha,
národní koordinátor projektu

●
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●

V âeské republice byla realizací projektu povûﬁena národní reprezentace IUCN, âeské koordinaãní
stﬁedisko IUCN – Svûtového svazu ochrany pﬁírody v Praze. Zhodnocení rybníkÛ v âR z v˘‰e uveden˘ch hledisek se uskuteãÀuje za spolupráce s âesk˘m ramsarsk˘m v˘borem, kter˘ byl oficiálnû ustaven v únoru 1994
s cílem prosazovat u nás Úmluvu o mokﬁadech mezinárodního v˘znamu, zejména jako stanovi‰È vodních ptákÛ
(Ramsarskou konvenci). ¤e‰itelsk˘ kolektiv, veden˘ RNDr. Jiﬁím Jandou, vybral jako oblast, vhodnou pro pﬁípadovou studii racionálního obhospodaﬁování rybníkÛ v âeské republice, CHKO a BR TﬁeboÀsko. V˘znam
TﬁeboÀska jako modelové oblasti z hlediska obhospodaﬁování rybníkÛ v na‰í ãásti evropského kontinentu opûtovnû potvrdila skuteãnost, Ïe uspoﬁádání mezinárodního semináﬁe v rámci zmiÀovaného projektu dne‰ního
Evropského programu IUCN bylo svûﬁeno právû âeskému koordinaãnímu stﬁedisku IUCN.

1. ÚVOD

ProtoÏe IUCN – Svûtov˘ svaz ochrany pﬁírody se snaÏí odbornû, metodicky a finanãnû pomoci pﬁi praktické ochranû biologické rozmanitosti v rÛzn˘ch ãástech svûta, stal se tento projekt podstatn˘m pﬁíspûvkem
pro pﬁipravovanou Národní strategii ochrany biodiverzity v âeské republice. Konkrétním v˘sledkem by mûlo
b˘t zaãlenûní âeské republiky do Evropské ekologické sítû (EECONET) a jejím prostﬁednictvím i do Celoevropské strategie biologické a krajinné rozmanitosti, pﬁijaté tﬁetí Evropskou konferencí ministrÛ Ïivotního prostﬁedí v ﬁíjnu 1995 v Sofii.

●

1. ÚVOD
(foto J. ·evãík)
●
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2. CÍLE A REALIZACE PROJEKTU
Projekt Vyhodnocení funkcí a hospodaﬁení v komerãních rybnících stﬁední Evropy z hlediska Ïivotního
prostﬁedí a ekonomiky zahájil tehdej‰í V˘chodoevropsk˘ (dnes Evropsk˘) program IUCN - Svûtového svazu
ochrany pﬁírody v ãervnu 1993. ZmiÀovaná studie se stala souãástí rozsáhlej‰í aktivity IUCN v Polsku, Maìarsku, Slovensku a v âeské republice, zamûﬁené na aktuální otázky rozumného vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ,
zejména na ochranu biodiverzity a rozmanitosti krajiny, a zemûdûlství, ‰etrné k Ïivotnímu prostﬁedí. Jejím cílem
je pﬁispût k pﬁípravû Národní strategie ochrany pﬁírody zpÛsobem, bûÏn˘m v zemích Evropské unie (EU). ProtoÏe âeská republika podepsala v roce 1993 Úmluvu o biologické rozmanitosti (biodiverzitû), pﬁedpokládáme, Ïe
se uveden˘ soubor projektÛ vãetnû pﬁípadové studie, vûnované otázkám racionálního vyuÏívání obhospodaﬁovan˘ch rybníkÛ u nás, stane souãástí Národní strategie ochrany biodiverzity. JelikoÏ rybníky pﬁedstavují v krajinû
stﬁední Evropy, zejména v zemûdûlsky intenzivnû vyuÏívan˘ch ekosystémech, z hlediska biodiverzity „horká
místa (hot spots)“ a souãasnû stanovi‰tû, do znaãnû míry vhodné jako trval˘m zpÛsobem vyuÏívatelné zdroje,
vypsal vyhla‰ovatel v‰ech v˘‰e uveden˘ch grantÛ, Ministerstvo zemûdûlství, péãe o pﬁírodu a rybáﬁství Nizozemského království, zvlá‰tní úlohu i na vyhodnocení hospodaﬁení a funkcí tûchto vodních nádrÏí souãasnû z
hlediska Ïivotního prostﬁedí a ekonomiky.
JiÏ ze zadání projektu je zﬁejmé, Ïe je zamûﬁen nejen na základní anal˘zu produkce ryb v rybnících,
vyuÏívan˘ch pro tento úãel, ale Ïe se pokou‰í ocenit jejich nûkteré mimoprodukãní funkce jako veﬁejného statku.
Cílem projektu, realizovaného v âR národní reprezentací IUCN, âesk˘m koordinaãním stﬁediskem IUCN
– Svûtového svazu ochrany pﬁírody v Praze, se proto stalo:

3. v rámci pﬁípravy Národní strategie ochrany pﬁírody navrhnout zaãlenûní tûchto stanovi‰È do pﬁipravované Národní ekologické sítû, resp. Evropské ekologické sítû (EECONET).
¤e‰itelsk˘ kolektiv jednoznaãnû zvolil za území, vhodné pro pﬁípadovou studii rozumného a z hlediska
Ïivotního prostﬁedí citlivého obhospodaﬁování rybníkÛ v âeské republice, Chránûnou krajinnou oblast a biosférickou rezervaci TﬁeboÀsko. Vzhledem k tomu, Ïe v rámci jiného projektu âeského koordinaãního stﬁediska
IUCN - Svûtového svazu ochrany pﬁírody, financovaného opût Ministerstvem zemûdûlství, péãe o pﬁírodu a rybáﬁství Nizozemského království, nazvaného Národní strategie ochrany pﬁírody ve stﬁední Evropû: Národní
ekologická síÈ, je zv˘‰ená pozornost vûnována migraãním koridorÛm pﬁinejmen‰ím národního v˘znamu vãetnû
tahov˘ch cest, byl tento dílãí úkol vãlenûn do poslednû jmenovaného projektu.
Právû v Tﬁeboni se 27. dubna 1994 uskuteãnil národní semináﬁ nazvan˘ Trvale udrÏitelné vyuÏívání
komerãních rybníkÛ v âeské republice. Jednání se zúãastnilo 27 vûdcÛ, ochráncÛ pﬁírody, majitelÛ a nájemcÛ
rybníkÛ zastupujících Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR Praha, tehdej‰í âesk˘ ústav ochrany pﬁírody Praha a jeho pracovi‰tû (Správa CHKO a BR TﬁeboÀsko TﬁeboÀ, stﬁedisko âeské Budûjovice), vysoké ‰koly (Univerzita
Karlova Praha, âeská zemûdûlská univerzita Praha, Jihoãeská univerzita âeské Budûjovice), Akademii vûd
âR (Botanick˘ ústav TﬁeboÀ), v˘zkumné ústavy (V˘zkumn˘ ústav rybáﬁství a hydrobiologie VodÀany, dnes souãást Jihoãeské univerzity âeské Budûjovice), Rybáﬁství TﬁeboÀ, a.s., ENVI, spol. s r.o., TﬁeboÀ, âesk˘ ramsarsk˘ v˘bor TﬁeboÀ a âesk˘ národní komitét programu âlovûk a biosféra/MaB Praha. Hosty akce byli i ãlenové
kolektivu, ﬁe‰ícího danou problematiku na Slovensku. V prÛbûhu semináﬁe úãastníci diskutovali zejména nejdÛleÏitûj‰í otázky, spojené s ﬁízenou péãí o produkãnû vyuÏívané rybníky, urãité legislativní a ekonomické
aspekty zmiÀované problematiky a prÛbûÏné v˘sledky projektu.

●
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2. podle moÏností sjednotit ochranu rybníkÛ ve ãtyﬁech státech stﬁední Evropy (Polsko, Maìarsko,
Slovensko, âeská republika) s cílem zajistit úãinnou ochranu tûchto mokﬁadÛ jako míst zastávek a odpoãinku taÏn˘ch ptákÛ

2. CÍLE A REALIZACE

1. pﬁipravit modelov˘ návrh plánu ﬁízené péãe o soustavu rybníkÛ, hodnotn˘ch z hlediska ochrany pﬁírody, tak, aby se rozumn˘m zpÛsobem zabezpeãily jejich neprodukãní funkce i v pﬁípadû, Ïe jsou
hospodáﬁsky intenzivnû vyuÏívány

Ve dnech 25. aÏ 27. ﬁíjna 1994 uspoﬁádalo âeské koordinaãní stﬁedisko IUCN - Svûtového svazu ochrany pﬁírody Praha ve spolupráci se Správou CHKO a BR TﬁeboÀsko TﬁeboÀ a Botanick˘m ústavem AV âR
TﬁeboÀ z povûﬁení tehdej‰ího V˘chodoevropského (dnes Evropského) programu IUCN mezinárodní semináﬁ,
zamûﬁen˘ na trvale udrÏitelné vyuÏívání rybníkÛ ve stﬁední Evropû. V prÛbûhu tﬁídenního jednání se 29 úãastníkÛ z Maìarska, Polska, Slovenska, Rakouska, Austrálie, Nizozemska a âeské republiky seznámilo s v˘sledky projektu ve ãtyﬁech v˘‰e zmiÀovan˘ch zemích stﬁední Evropy, které potvrzují, Ïe rybníky hrají do znaãné
míry nezastupitelnou roli pﬁi zachování biologické rozmanitosti na v‰ech jejích úrovních a pﬁi udrÏování urãité
stability celé krajiny. Soudobé poznatky aplikované hydrobiologie dnes jiÏ umoÏÀují navrhnout takov˘ systém
hospodaﬁení na tûchto tradiãních umûl˘ch nádrÏích, kter˘ zachovává jejich produkãní roli, i kdyÏ nebude nutnû
zamûﬁena na v˘robu jednoho druhu ryb, a souãasnû bude plnû respektovat jejich nosnou kapacitu ve stﬁedoevropské krajinû. V prÛbûhu celodenní exkurze seznámili pracovníci Správy CHKO a BR TﬁeboÀsko zahraniãní hosty se souãasn˘m stavem ochrany pﬁírody v tomto i v mezinárodním mûﬁítku mimoﬁádnû cenném území.

●

2. CÍLE A REALIZACE

PrÛbûÏné v˘sledky projektu byly prezentovány na mezinárodní konferenci Ochrana pﬁírodního dûdictví
Evropy: cesta k Evropské ekologické síti, která se uskuteãnila ve dnech 9. aÏ 12. ﬁíjna 1993 v Maastrichtu
(PLESNÍK 1993), na mezinárodním semináﬁi EUROSITE, konaném 29. kvûtna aÏ 1. ãervna 1994 v národním
parku Weerribben (JANDA et al. 1995) a na v˘roãní konferenci této organizace, zamûﬁené na ochranu pﬁírodního dûdictví Evropy, zejména v˘znaãn˘ch stanovi‰È (národní park Kiskunság, 28. dubna aÏ 2. kvûtna 1995,
PLESNÍK et al. 1995).

●
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3. V¯ZNAM RYBNÍKÒ V âESKÉ REPUBLICE Z HLEDISKA NÁRODNÍ
A MEZINÁRODNÍ OCHRANY P¤ÍRODY
Na rozdíl od dal‰ích zemí, v nichÏ se projekt Evropského programu IUCN – Svûtového svazu ochrany
pﬁírody Vyhodnocení funkcí a hospodaﬁení v komerãních rybnících stﬁední Evropy z hlediska Ïivotního prostﬁedí a ekonomiky uskuteãÀuje (Maìarsko, Polsko, Slovensko), nebylo u nás vzhledem ke znaãnému poãtu rybníkÛ moÏné vyhodnotit v˘znam v‰ech tûchto vodních nádrÏí z hlediska biodiverzity a rozmanitosti a stability
krajiny. Hodnocení rybníkÛ a rybniãních systémÛ v âeské republice proto vychází z nedávno uveﬁejnûné studie âeského ramsarského v˘boru, podávající na základû rozsáhlé inventarizace a sbûru a anal˘zy dat základní
informace o mokﬁadech u nás (HUDEC et al. 1995 a).
Rozsáhl˘ autorsk˘ kolektiv rozdûlil mokﬁady v âR do ãtyﬁ základních kategorií:
3.1. MOK¤ADY MEZINÁRODNÍHO V¯ZNAMU
Mokﬁady splÀující kritéria Ramsarské úmluvy (Úmluvy o ochranû mokﬁadÛ mezinárodního v˘znamu, zejména jako stanovi‰È vodních ptákÛ) pro zaﬁazení do celosvûtového seznamu mokﬁadÛ mezinárodního v˘znamu (tab.1).
TABULKA 1: Mokﬁady (rybníky) splÀující kriteria Ramsarské úmluvy pro zaﬁazení do celosvûtového
seznamu mokﬁadÛ (mokﬁady mezinárodního v˘znamu)

TﬁeboÀské rybníky

5 289

typ
ochrany
❋

poznámka (okres)

1

R, IBA, MAB
(Tábor, J. Hradec)

Bﬁehynû a Novozámeck˘ rybník

603

PR

R, IBA, ENBR
(â. Lípa)

Lednické rybníky

552

NPR

R, IBA
(Bﬁeclav)

Poodﬁí
Kotvice
Jistebnické rybníky

108
500

PR
0

●

rozloha
(ha)
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rybník/soustava

R
(N. Jiãín, Ostrava)

❋

1 viz tabulka 8
R – Ramsarská lokalita, IBA – V˘znamné ptaãí území Evropy, MAB – Biosférická rezervace Programu
UNESCO MaB/âlovûk a biosféra, ENBR - lokalita Evropské sítû biogenetick˘ch rezervací Rady Evropy

●
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3.2. MOK¤ADY NADREGIONÁLNÍHO V¯ZNAMU
(NÁRODNÍHO AÎ ST¤EDOEVROPSKÉHO V¯ZNAMU)
Do této kategorie spadají lokality vût‰inou vût‰í rozlohy s v˘znamem ãasto pﬁesahujícím rámec âR
(jsou to tedy lokality národního aÏ stﬁedoevropského v˘znamu). Patﬁí sem v‰echny mokﬁadní lokality, vyhlá‰ené
podle zákona âNR ã. 114/1992 Sb. o ochranû pﬁírody a krajiny jako národní pﬁírodní rezervace, zaﬁazené do
mezinárodních inventarizací (napﬁ. IBA), i lokality s unikátními mokﬁadními ekosystémy, rostlinn˘mi a Ïivoãi‰n˘mi spoleãenstvy a podmínkami pro uchování evropsky v˘znamn˘ch ohroÏen˘ch druhÛ nebo cel˘ch fytocenóz
a zoocenóz.
TABULKA 2. Mokﬁady (rybníky) nadregionálního v˘znamu (národního aÏ stﬁedoevropského)

rozloha
(ha)

typ
ochrany

poznámka (okres)

Bohdaneãsk˘ rybník

248,8

NPR

(Pardubice)

Dehtáﬁ

246,0

0

IBA (â. Budûjovice)

Velké a Malé Dáﬁko

175,0

0

(Îìár nad Sázavou)

Filena a Záhlinické rybníky

500,0

N

(KromûﬁíÏ)

¤eÏabinec

110,6

NPR

IBA (Písek)

Vrbenské rybníky

245,0

PR

(â. Budûjovice)

ÎehuÀsk˘ rybník

511,5

NPR

IBA (Nymburk)

Pohoﬁelické rybníky

470,0

0

IBA (Bﬁeclav)

Postﬁekovské rybníky

146,4

PR

(DomaÏlice)

LuÀáky

26,6

PR

(Klatovy)

Ranské mokﬁady

250,0

N

(HavlíãkÛv Brod)

Podhorsk˘ rybník

2,5

N

¤eka

16,1

PR

Rybník Doubravník

18,9

0

50,0

NPR

●
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rybník/soustava

Zhejral

(Jihlava)

IBA – V˘znamné ptaãí území Evropy, NPR – národní pﬁírodní rezervace, PR – pﬁírodní rezervace,
N – návrh na ochranu

3.3. MOK¤ADY REGIONÁLNÍHO V¯ZNAMU
ZmiÀovaná inventarizace ﬁadí do této kategorie lokality v˘znamné z hlediska vût‰ích územních celkÛ,
tedy mokﬁady, chránûné jako pﬁírodní rezervace a národní pﬁírodní památky, a lokality, nechránûné nebo k ochranû navrÏené, jejichÏ pﬁírodní hodnota je umoÏÀuje zaﬁadit v budoucnosti do soustavy maloplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch území.

●
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TABULKA 3. Pﬁehled mokﬁadÛ (rybníkÛ) regionálního v˘znamu

rozloha
(ha)

typ
ochrany

poznámka (okres)

Hob‰ovick˘ rybník

12,0

N

Kladno

Jino‰ovské údolí

20,0

N

Bene‰ov

Kopiãáck˘ a Dlouhopolsk˘ rybník

50,0

0

Nymburk

Proudnick˘ rybník

100,0

0

Kolín

Záplavy

23,3

PR

Kladno

Bezdrev

393,0

0

âeské Budûjovice

Dívãické rybníky

200,0

0

âeské Budûjovice

Dolej‰í a Hoﬁej‰í rybník

85,0

ãást PR

Strakonice

Ruda u Kojákovic

72,0

PR

âeské Budûjovice

Vlhlavsk˘ rybník

89,0

0

âeské Budûjovice

Vole‰ek

137,0

0

âeské Budûjovice

Záhorsk˘ rybník

25,0

Radov

30,0

0

Strakonice

Karda‰

62,2

0

JindﬁichÛv Hradec

Rybník Paﬁez

5,0

PR

Pelhﬁimov

Rybník Star˘

13,0

PR

Pelhﬁimov

Rybník Dûdek

2,1

N

JindﬁichÛv Hradec

Krvav˘ a KaãleÏsk˘ rybník

336,0

0

JindﬁichÛv Hradec

Dvoﬁi‰tû

337,0

PR

âeské Budûjovice

Ol‰ina

60,0

N

Prachatice

Plániãsk˘ rybník

15,0

PP

âesk˘ Krumlov

Králek

3,0

N

JindﬁichÛv Hradec

Blanko

25,0

0

JindﬁichÛv Hradec

Mûlk˘ rybník

27,8

PR

Tachov

Star˘ rybník

5,6

PP

PlzeÀ-jih

Anenské rybníky

44,9

0

Tachov

Tisovské rybníky

83,0

PR

Tachov

rybník/soustava
stﬁední âechy

jiÏní âechy a ·umava

3. V¯ZNAM RYBNÍKÒ V âR

●

Strakonice

západní âechy

●
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rozloha
(ha)

typ
ochrany

poznámka (okres)

Lene‰ick˘ rybník

111,0

0

Louny

Velk˘ rybník

48,0

PR

Dûãín

Heﬁmanick˘ rybník

18,0

N

âeská Lípa

Hradãanské rybníky

144,6

PR

âeská Lípa

Hamersk˘ rybník

130,0

N

âeská Lípa

Dobromûﬁick˘ rybník

22,0

0

Louny

Kunick˘ rybník

22,8

0

HavlíãkÛv Brod

Rybník VûÏák

9

0

Semily

Jinolické rybníky

?

0

Jiãín

Rybníky u Vartové

42,2

PP

Chrudim

Rybníky u Broumaru

192,0

0

Rychnov nad KnûÏnou

U Houkvice

24,9

PR

Rychnov nad KnûÏnou

Velk˘ Karlov

24,1

0

Ústí nad Orlicí

Lan‰krounské rybníky

49,1

0

Ústí nad Orlicí

Zále‰sko-vraãovické rybníky

101,2

0

Ústí nad Orlicí

Niva Doubravy

92,1

PP

HavlíãkÛv Brod

OstruÏinské rybníky

66,9

PP

Jiãín

Pilsk˘ rybník

82,2

PP

Jiãín

Ratajské rybníky

11,4

PP

Chrudim

Rohozensk˘ rybník

36,9

PP

Chrudim

Stra‰ovsk˘ rybník

43,3

0

Pardubice

Velk˘ a Mal˘ Ko‰íﬁ

31,5

0

Svitavy

Dubno

89,2

PR

Náchod

Kamenná trouba

63,2

N

HavlíãkÛv Brod

rybník/soustava

severní âechy

●
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v˘chodní âechy
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rozloha
(ha)

typ
ochrany

poznámka (okres)

Heﬁmanick˘ stav

120,0

0

Ostrava

Hradeck˘ rybník

120,0

0

Pﬁerov

Karvinské rybníky

120,0

N

Karviná

Ko‰Èalovsk˘ rybník

35,0

0

Fr˘dek Místek

Volensk˘ rybník

14,0

0

Fr˘dek Místek

Lesník

24,0

0

Ostrava

Nov˘ stav

53,0

0

Karviná

Rybníky u ·umval

60,0

0

Olomouc

Hvozdnice

56,2

PP

Opava

?

PR

Fr˘dek Místek

Rybníky u Rychvaldu

200,0

ãást PR

Karviná

Velk˘ rybník

18,6

N

·umperk

Vidnavské louãky

12,4

N

·umperk

Pﬁední Pavlovick˘ rybník

44,0

N

Bruntál

Babín

120,3

N

Îìár nad Sázavou

Ba‰Àov

150,0

0

KromûﬁíÏ

ChropyÀsk˘ rybník

24,1

NPP

KromûﬁíÏ

Krejcar

60,0

N

Îìár nad Sázavou

Námû‰tské rybníky

192,0

0

Tﬁebíã

Nov˘ rybník

70,0

0

Bﬁeclav

Píseãn˘ rybník

35,4

PR

Hodonín

Velk˘ Paﬁezit˘ rybník

26,0

PR

Jihlava

Pavlovské mokﬁady

24,2

PR

Blansko

Skelná

19,0

PR

Prostûjov

V Lísovech

6,0

N

Jihlava

rybník/soustava

severní Morava

Rybníky

●
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jiÏní Morava

NPR – národní pﬁírodní rezervace, PR – pﬁírodní rezervace, NPP – národní pﬁírodní památka,
PP – pﬁírodní památka, N – návrh na ochranu
●
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3.4. MOK¤ADY MÍSTNÍHO V¯ZNAMU
Za mokﬁady místního (lokálního) v˘znamu povaÏuje soupis âeského ramsarského v˘boru lokality, jejichÏ v˘znam je hodnocen jako úzce regionální (rámec okresu nebo CHKO). Zaﬁazeny do uvedené kategorie
byly i mokﬁady, které mohou b˘t v budoucnosti hodnoceny ve vy‰‰ích kategoriích.
Zaﬁazení rybníku nebo rybniãní soustavy jako IBA (Important Bird Area, v˘znamné ptaãí území), vyhlá‰ené v roce 1989 nûkdej‰í ICBP (Mezinárodní radou na ochranu ptákÛ, dnes BirdLife International) s cílem
vymezit z ornitologického hlediska celoevropsky v˘znamné lokality, odpovídá stavu k 1. 10. 1995 (HORA,
KA≈UCH et al. 1992). Klasifikace lokalit podle nov˘ch kritérií BirdLife International, která byla modifikována
tak, aby se dala pouÏít celosvûtovû, nejen na na‰em kontinentû, bude v âR provedena v rámci revize evropského seznamu IBA v období 1996 – 1997 (HORA 1995).
Pﬁedpokládá se, Ïe v dal‰ím vydání publikace budou mokﬁady a mûlké vody v âR, tedy i rybníky, klasifikovány pouze do tﬁí kategorií:
1. mokﬁady mezinárodního v˘znamu (M) – mokﬁady zaﬁazené do mokﬁadÛ Ramsarské konvence
2. mokﬁady regionálního v˘znamu (R) – pravdûpodobnû v‰echny dﬁíve nadregionální a ãást regionálních
mokﬁadÛ

Pro tyto úãely byla navrÏena exaktnûj‰í kritéria pro mokﬁady regionálního v˘znamu, vycházející z tûchto hledisek:
1. hledisko reprezentativnosti a unikátnosti, více zdÛrazÀující biogeografick˘ pﬁístup
2. hledisko v˘skytu rostlin a ÏivoãichÛ (chránûn˘ch druhÛ), které klade vût‰í dÛraz na diverzitu ekosystémÛ

●
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3. mokﬁady lokálního v˘znamu (L).

a úplnost pﬁírodû blízk˘ch spoleãenstev
3. specifick˘ v˘znam mokﬁadu (shromaÏdi‰tû ptákÛ na tahu, v˘znamné místo rozmnoÏování obojÏivelníkÛ).
mapa 1: Podíl vodních ploch na plo‰e katastrálních území v âeské republice

●
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4. CHRÁNùNÁ KRAJINNÁ OBLAST A BIOSFÉRICKÁ REZERVACE T¤EBO≈SKO
TﬁeboÀsko pﬁedstavuje rovinatou pánevní oblast s prÛmûrnou nadmoﬁskou v˘‰kou pohybující se mezi
410 – 450 m, v okrajích lemovanou mírnû zvlnûnou, kopcovitou krajinou. Osou území je ﬁeka LuÏnice v úseku
od státní hranice s Rakouskem po Veselí nad LuÏnicí. Krajina TﬁeboÀska byla jiÏ od stﬁedovûku intenzivnû
pﬁetváﬁena ãlovûkem. Více neÏ 500 rÛznû velk˘ch rybníkÛ propojen˘ch sítí stok, kanálÛ a umûl˘ch vodních
tokÛ (Nová ﬁeka, Zlatá stoka) vzniklo pﬁi unikátních vodohospodáﬁsk˘ch úpravách, které zapoãaly ve 14. století a vyvrcholily v 16. století. Na rybnících nacházíme ãasté rozsáhlé litorální porosty, rákosiny a ve v˘topách
zbytky mokr˘ch luk. Dal‰í rozsáhlé mokﬁady leÏí v nivû LuÏnice a Nové ﬁeky.
K nejcennûj‰ím ekosystémÛm TﬁeboÀska patﬁí poãetná ra‰elini‰tû. Jednak se jedná o lokality s porosty
borovice blatky (Pinus rotundata) a rojovníku bahenního (Ledum palustre) o rozlohách nûkolika desítek aÏ stovek hektarÛ (âervené blato, Îofinka, ·iroké blato, Losí blato), jednak o men‰í nelesní ra‰elini‰tû u rybníkÛ. PﬁibliÏnû polovinu území pokr˘vají borové a smrkové lesy v˘raznû kulturního charakteru, v nivách ﬁek a v˘topách
rybníkÛ najdeme zbytky luÏních lesÛ a ol‰iny. V˘znamn˘m krajinn˘m prvkem zÛstávají aleje star˘ch dubÛ na
hrázích rybníkÛ. Nedílnou souãástí mimoﬁádné a jedineãné krajináﬁské hodnoty jsou i typické selské lidové
stavby a mûstská památková rezervace TﬁeboÀ.
mapa 2: Lokalizace studie racionálního obhospodaﬁování rybníkÛ v âR – CHKO a BR TﬁeboÀsko

●
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Geologick˘ podklad TﬁeboÀské pánve tvoﬁí pﬁeváÏnû usazeniny miocenního stáﬁí, rybniãní soustavy v jihov˘chodní ãásti zasahují jiÏ do oblasti krystalinika. Pánev odvodÀuje ﬁeka LuÏnice a ãásteãnû NeÏárka, nicménû ve‰ker˘ hydrologick˘ reÏim rybníkÛ je vázán na umûl˘ systém stok, ãerpajících vût‰inou vodu z tûchto
ﬁek a ãásteãnû z pﬁítokÛ odvodÀujících lesní komplexy. V˘‰ka vodní hladiny ve v‰ech nádrÏích je udrÏována
umûle. V tûchto nádrÏích b˘vá voda zejména vlivem lidské ãinnosti vût‰inou znaãnû eutrofizovaná, pouze v nûkter˘ch men‰ích rybnících mÛÏe b˘t mezotrofní.
Klima je mírnû teplé, prÛmûrná roãní teplota dosahuje 7,5 °C, roãní sráÏky ãiní v prÛmûru 600 – 650 mm,
letních dnÛ b˘vá 40 – 50, mrazov˘ch dnÛ 110 – 120, ledov˘ch dnÛ 30 – 40. Ledová pokr˘vka se na rybnících
udrÏuje zpravidla od konce prosince do druhé dekády bﬁezna.

●
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●
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mapa 3: CHKO a BR TﬁeboÀsko
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Rostlinstvo TﬁeboÀska je proslulé druhovû rozmanitou kvûtenou stojat˘ch i tekoucích vod, jeÏ byly v minulosti pﬁeváÏnû dystrofní a oligotrofní a dnes se stávají více mezotrofními a eutrofními. Mezi nejvzácnûj‰í
druhy patﬁí témûﬁ vymizel˘ stulík mal˘ (Numphar pumila). Leknín bûlostn˘ (Nymphaea candida) zmizel z vût‰iny sv˘ch stanovi‰È v dÛsledku eutrofizace vod, také stulík Ïlut˘ (Numphar lutea) se v dÛsledku zániku ãetn˘ch
pﬁirozen˘ch biotopÛ stává vzácnûj‰ím. Mezi poãetn˘mi druhy rdestÛ jsou v tﬁeboÀsk˘ch vodách zastoupeny
také rdest alpinsk˘, svûtl˘ a trávolist˘ (Potamogeton alpinus, P. lucens a P. gramineus). Na území dne‰ní
CHKO a BR TﬁeboÀsko roste nûkolik druhÛ hmyzoÏrav˘ch bublinatek (Utricularia neglecta, U. minor, U. intermedia a U. ochroleuca). Velmi zﬁídka se objevuje i masnice vodní (Tillaea aquatica). Na nûkter˘ch stanovi‰tích se zachoval je‰tû stolístek plamat˘ (Myriophyllum spicatum) a dva druhy rÛÏkatcÛ (Ceratophyllum demersum, C. submersum). V pﬁilehl˘ch rákosinách rostou vedle rákosu obecného (Phragmites australis) a orobincÛ
(Typha latifolia a T. angustifolia) i ponûkud vzácnûj‰í zevary (Sparganium simplex, S. ramosum) a neobyãejnû
pestr˘ v˘bûr ‰áchorovit˘ch (Cyperaceae). Také vodní a pobﬁeÏní flóra v‰ak podléhá v posledních letech v˘razn˘m kvantitativním i kvalitativním zmûnám v závislosti na zvy‰ující se eutrofizaci zdej‰ích povrchov˘ch vod.

V˘znam fauny obratlovcÛ spoãívá pﬁedev‰ím v bohatství druhÛ vázan˘ch na rÛzné typy mokﬁadních
biotopÛ a biotopÛ lesních.
Základ druhového bohatství obratlovcÛ TﬁeboÀska tvoﬁí ptáci (Aves). V souãasné dobû zde hnízdí více
neÏ 150 druhÛ této tﬁídy obratlovcÛ. Pro dal‰í desítky druhÛ zÛstává TﬁeboÀsko pravidelnou migraãní zastávkou ãi zimovi‰tûm. I kdyÏ zde díky rozsáhl˘m lesÛm a ra‰elini‰tím Ïijí mnohé druhy lesní nebo druhy povaÏované spí‰e za horské, nejtypiãtûj‰ími pro tuto oblast zÛstávají vodní ptáci ãi ptáci nûjak˘m zpÛsobem vázaní
na mokﬁady. Obrovská koncentrace rybníkÛ, stok a moãálÛ ãiní z TﬁeboÀska jednu z nejv˘znamnûj‰ích lokalit
pro vodní ptáky ve stﬁední Evropû vÛbec. Poãty migrujících ptákÛ zdrÏujících se na hladinách rybníkÛ se na
podzim pohybují mezi 10 000 – 20 000 exempláﬁi.
Typick˘mi ptáky TﬁeboÀska jsou brodiví (Ciconiiformes). Zdej‰í kolonie pﬁibliÏnû 400 párÛ volavky
popelavé (Ardea cinerea) patﬁí k nejvût‰ím ve stﬁední Evropû. Na rÛzn˘ch stavbách v obcích pomûrnû bûÏnû,
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Je pochopitelné, Ïe obrovské diverzitû biotopÛ TﬁeboÀska odpovídá i bohaté sloÏení fauny. Tato rozmanitost se projevuje pﬁedev‰ím v zastoupení spoleãenstev (synuzií) bezobratl˘ch ÏivoãichÛ, kteﬁí jsou v daleko vût‰í míﬁe vázáni na urãité mikroklima a vegetaãní ãi pÛdní podmínky neÏ obratlovci. V pﬁípadû obratlovcÛ,
hlavnû zoogeograficky v˘znamn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ, se na TﬁeboÀsku uplatÀuje zejména existence rÛzn˘ch
typÛ mokﬁadÛ, na které jsou nejcennûj‰í druhy vázány, a pﬁítomnost rozsáhl˘ch lesních komplexÛ. V˘znamná
spoleãenstva bezobratl˘ch osídlují rÛzné typy mokﬁadních ekosystémÛ TﬁeboÀska, aÈ uÏ v nivách ﬁek nebo na
rybnících. I kdyÏ se i v tûchto ekosystémech vyskytuje celá ﬁada cenn˘ch druhÛ, jejich v˘znam zÛstává pﬁedev‰ím v kvantitû jednotliv˘ch druhÛ, v okolní krajinû mizejících. Jedná se napﬁ. u hmyzu o rÛzné druhy váÏek
(Odonata), po‰vatek (Plecoptera), stﬁechatek (Megaloptera), chrostíkÛ (Trichoptera), i nûkteré druhy mûkk˘‰Û
(Mollusca), kor˘‰Û (Crustacea), pavoukÛ (Araneida) apod. Obecnû lze konstatovat, Ïe v˘znam TﬁeboÀska z hlediska v˘skytu bezobratl˘ch ÏivoãichÛ spoãívá pﬁedev‰ím v jiÏ zmiÀované obrovské diverzitû ekosystémÛ. Na
trase pouh˘ch nûkolika desítek kilometrÛ se nachází v tûsném kontaktu biotopy blízké mokﬁadní severské
tundﬁe, rÛzné typy listnat˘ch a jehliãnat˘ch lesÛ, teplé lesostepi, kulturní krajina, antropogennû podmínûné
mokré louky, inundace ﬁek a litorály rybníkÛ.
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MnoÏství ãasto unikátních druhÛ rostlin TﬁeboÀska se objevuje na periodicky obnaÏovan˘ch rybniãních
dnech a pobﬁeÏních písãinách. Jsou to zejména: kuﬁinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), míãovka
kulkonosná (Pilularia globulifera), puch˘ﬁka útlounká (Coleanthus subtilis), nehtovec pﬁeslenit˘ (Illecebrum verticillatum), stozrník lnovit˘ (Radiola linoides), blatûnka vodní (Limosella aquatica), pobﬁeÏnice jednokvûtá (Litorella uniflora), pu‰tiãka pouzdernatá (Lindernia pyxidaria), trojﬁadka Micheliova (Dichostylis micheliana), sítina
rybniãní (Juncus tenageia) a jiné. Vût‰ina druhÛ obnaÏen˘ch den je v‰ak silnû ohroÏena zánikem pﬁirozen˘ch
stanovi‰È v krajinû a nûkteré z nich patﬁí jiÏ na TﬁeboÀsku mezi vyhynulé. Ze 400 druhÛ rostlin, zvlá‰tû chránûn˘ch v âeské republice, se v CHKO a BR TﬁeboÀsko vyskytuje celkem 80.

v poãtu 10 – 20 párÛ, hnízdí ãáp bíl˘ (Ciconia ciconia). Dal‰í druh ãápa, ãáp ãern˘ (Ciconia nigra), se do
oblasti TﬁeboÀska zaãal ‰íﬁit od v˘chodu v posledních desetiletích, v souãasné dobû zde vyvádí mláìata okolo
10 párÛ. Ostatní zde hnízdící zástupci brodiv˘ch, bukaã velk˘ (Botaurus stellaris), bukáãek mal˘ (Ixobrychus
minutus), volavka ãervená (Ardea purpurea) a kvako‰ noãní (Nycticorax nycticorax), patﬁí mezi druhy vzácné
a mizející. V roce 1983 na TﬁeboÀsku vznikla hnízdní kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), jejíÏ
poãetnost je umûle udrÏována regulaãními zásahy na poãtu 100 párÛ.
Dal‰ími typick˘mi druhy mokﬁadÛ jsou vrubozobí (Anseriformes). Husa velká (Anser anser) hnízdí v poãtu 150 – 200 párÛ, od srpna do listopadu se na TﬁeboÀsku shromaÏìuje 2500 – 5000 jedincÛ z jin˘ch hnízdi‰È.
Mezi v˘znamné druhy zmiÀovaného ﬁádu patﬁí zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), hnízdící v poãtu okolo 25 párÛ, a 40 – 70 párÛ hohola severního (Bucephala clangula). BûÏné druhy kachen, jako napﬁ. kachna divoká (Anas
platyrhynchos) a polák chocholaãka (Aythya fuligula), se vyskytují v poãtech aÏ nûkolika tisíc jedincÛ.
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Charakteristického dravce oblasti pﬁedstavuje orel moﬁsk˘ (Haliaeetus albicilla). Od roku 1984 zde hnízdí
(po stopadesátileté pﬁestávce) v poãtu pûti aÏ osmi párÛ. Oblast TﬁeboÀska je navíc v˘znamn˘m pravideln˘m
zimovi‰tûm jedincÛ ze severu. Souãasná poãetnost dal‰ího charakteristického ptaãího predátora, motáka pochopa (Circus aeruginosus), dosahuje 120 jedincÛ. Vedle tûchto pro mokﬁady typick˘ch druhÛ hnízdí na TﬁeboÀsku dal‰ích 11 druhÛ dravcÛ.
Z ﬁádu pûvcÛ (Passeriformes) patﬁí k nejcennûj‰ím druhÛm oblasti pﬁedev‰ím nûkteré druhy mokﬁadní
avifauny, napﬁ. cvrãilka slavíková (Locustella luscinioides), rákosníci (Acrocephalus spp.) a ﬁada dal‰ích. Zajímavé je postupné ‰íﬁení slavíka modráãka (Luscinia svecica cyanecula). Hnízdí zde od sedmdesát˘ch let a jeho
poãetnost se stále zvy‰uje. Souãasn˘ stav odhadujeme na nûkolik desítek párÛ.
Na TﬁeboÀsku byl prokázán v˘skyt pﬁibliÏnû padesáti druhÛ savcÛ (Mammalia). Ve vût‰inû jde o druhy
více ãi ménû hojné po celém území âeské republiky. Kvalitativní a pﬁedev‰ím kvantitativní zastoupení této
skupiny je dáno, hlavnû u vût‰ích druhÛ, pomûrnû nízkou hustotou osídlení a relativnû klidn˘mi rozsáhl˘mi
plochami lesÛ a mokﬁadÛ. Za v˘znamné druhy mÛÏeme povaÏovat pouze dva: celoevropsky ohroÏenou vydru
ﬁíãní (Lutra lutra) a losa (Alces alces). Vydra patﬁí v souãasné dobû mezi bûÏné a hojné druhy oblasti, pﬁiãemÏ
tﬁeboÀská populace patﬁí patrnû k nejvût‰ím a nejstabilnûj‰ím ve stﬁední Evropû. Los se na TﬁeboÀsku pravidelnû vyskytuje od poãátku sedmdesát˘ch let, kdy se sem dostávali migrující jedinci z Polska. V souãasné
dobû na TﬁeboÀsku a v pﬁilehl˘ch lesních komplexech na severov˘chodû existuje mikropopulace do deseti
kusÛ. Los se zde pravidelnû rozmnoÏuje.
Modelovou oblastí, pro níÏ je zpracováván plán péãe, jsou rybníky leÏící v CHKO a biosférické rezervaci
TﬁeboÀsko, z nichÏ pﬁibliÏnû 70 % (5 289 ha) je zapsáno jako mokﬁad mezinárodního v˘znamu podle Ramsarské konvence (Úmluvy o ochranû mokﬁadÛ mezinárodního v˘znamu zejména jako stanovi‰È vodních ptákÛ)
pod názvem TﬁeboÀské rybníky (celková rozloha mokﬁadu vãetnû pﬁechodov˘ch zón je 10 165 ha). Tento
mokﬁad je moÏno struãnû charakterizovat jako systém mûlk˘ch nádrÏí rÛzné velikosti (1 – 490 ha), propojen˘ch stokami. Byly vybudovány v ploché pánvi odvodÀované ﬁekou LuÏnicí. PÛvodní spoleãenstva - lesy - byla
redukována na asi jednu polovinu pÛvodní rozlohy. Mnohé rybníky mají ãlenité bﬁehy s bohatû vyvinut˘mi litorálními porosty. Do mokﬁadÛ mezinárodního v˘znamu je zahrnuto celkem 159 rybníkÛ a biotopy na nû bezprostﬁednû navazující.
Rybníky na TﬁeboÀsku tvoﬁí celkem 16 vodohospodáﬁsk˘ch soustav spádovan˘ch z pﬁeváÏné vût‰iny
do povodí LuÏnice a NeÏárky. Objem zatápûn˘ch prostorÛ nad bilanãním profilem LuÏnice pod NeÏárkou je
asi 390 mil. m3, kter˘ je moÏné zv˘‰it o retenãní objem 50 mil. m3 vody.
PﬁestoÏe rybníky na TﬁeboÀsku jsou vytvoﬁeny umûle, znaãné stáﬁí vût‰iny z nich umoÏnilo vznik biotopÛ a spoleãenstev víceménû pﬁirozeného charakteru.
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Intenzifikace hospodaﬁení v posledních 50 letech pﬁispûla k opûtovné destrukci a zmen‰ení rozlohy
tûchto biotopÛ. Odhlédneme-li od podrobné ekologické charakteristiky zmûn, ke kter˘m pﬁi intenzifikaci rybniãního hospodaﬁení dochází, i od vlivu této intenzifikace na „kvalitu“ a „cennost“ uveden˘ch biotopÛ, je samotn˘
fakt, Ïe nûkteré rybníky více ãi ménû unikly tlaku rybáﬁství, hodn˘ na‰i pozornosti. V tomto pﬁípadû v‰ak
nehodnotíme kvalitu vlastního vodního prostﬁedí rybníka jako spí‰e stav a zachovalost dané vodní nádrÏe (stupeÀ naru‰ení litorálu, charakter bﬁehÛ, vyhrnování apod.).
Nejcennûj‰í rybníky nebo jejich ãásti by se pﬁi realizaci ozdravn˘ch opatﬁení ãi pﬁi zmûnách managementu mûly stát prioritními lokalitami (tab. 4). Umocnûno je to do jisté míry i tím, Ïe vût‰ina jich leÏí v územích
se zv˘‰enou ochranou (rezervace).
TABULKA 4. Nejcennûj‰í rybníky, které by se pﬁi realizaci ozdravn˘ch opatﬁení mûly stát prioritními
lokalitami

Rybníky leÏící celé na území maloplo‰n˘ch chránûn˘ch území
Nov˘ Vdovec
Nov˘ Spálen˘
Du‰ákovsk˘
Vizír
Rod
Star˘ Spálen˘
Staré Jezero
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Velk˘ Tis˘
Velk˘ Dubovec
Mal˘ Dubovec
Velk˘ Panensk˘
Mal˘ Tis˘
Jezero pod Tis˘m (Malé lovi‰tû)
Îenich

âásti rybníkÛ legislativnû chránûn˘ch, leÏících v územích se zv˘‰enou ochranou
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RoÏmberk
Ruda u Kojákovic
Vyd˘maã (StaÀkov)

Záblatsk˘
Horusick˘
Hliníﬁ

Rybníky nebo jejich men‰í ãásti vyÏadující zv˘‰enou pozornost a dílãí speciální management
KáÀov
Koclíﬁov
Potû‰il
Bo‰ileck˘
PonûdráÏsk˘
Nové jezero
Ptaãí Blato
Purkrabsk˘

âerniãn˘
·varcenberk
Podsedek
Pohoﬁelec
Star˘ Vdovec
Skutek
Tobolky
Opatovick˘
Svût

4.1. HLAVNÍ SOUâASNÉ PROBLÉMY T¤EBO≈SKA V OCHRANù P¤ÍRODY A ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Hlavními hospodáﬁsk˘mi odvûtvími na TﬁeboÀsku jsou zemûdûlství, lesnictví a rybáﬁství. Jedním z hlavních problémÛ pﬁi ochranû území zÛstává celková eutrofizace prostﬁedí zpÛsobená celoplo‰nou intenzifikací
technologií, pouÏívan˘ch pﬁi hospodaﬁení v krajinû. V zemûdûlství pﬁedstavuje specifick˘ problém vysoká koncentrace chovu prasat, protoÏe nebyla doﬁe‰ena likvidace kejdy. Její nevhodná aplikace na zemûdûlské
pozemky a do rybníkÛ je‰tû zvy‰uje obrovskou zátûÏ prostﬁedí organick˘mi zdroji Ïivin. V rybáﬁství pÛsobí
negativnû pﬁedev‰ím vysoké obsádky ryb v rybnících, nevhodné termíny lovení ryb (zvy‰ující se podíl v˘lovÛ
v dobû hnízdûní vodních ptákÛ) a likvidace litorálních porostÛ. Lesní hospodáﬁství sv˘m dÛrazem na ekonomické aspekty provozu zpÛsobilo v lesích rozsáhlé devastace; vznikly obrovské holiny a celkov˘ stav lesÛ je
znaãnû zanedban˘. ZávaÏn˘m zásahem do krajiny zÛstává tûÏba ‰tûrkopískÛ.
●
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Legislativní ochrana
Nejcennûj‰í ãást TﬁeboÀské pánve je od roku 1979 vyhlá‰ena chránûnou krajinnou oblastí. Rozloha
CHKO je asi 700 km2 a rozkládá se od Veselí nad LuÏnicí na severu po Halámky a Novou Ves nad LuÏnicí
na jihu. Na v˘chod zasahuje CHKO aÏ po StráÏ nad NeÏárkou a Dubovici, na západû pak k DunajovicÛm
a Spolí. Více neÏ 33 000 ha území CHKO pokr˘vají lesy, zemûdûlská pÛda tvoﬁí cca 20 000 ha. Na území
CHKO TﬁeboÀsko trvale Ïije cca 25 000 obyvatel, nejvût‰ím sídlem je TﬁeboÀ (9 000 obyvatel).
4.2. P¤EHLED RYBNÍKÒ CHRÁNùN¯CH RAMSARSKOU KONVENCÍ NA ÚZEMÍ CHKO T¤EBO≈SKO
(stav z 1.4.1994)
Unikátnost a pﬁírodovûdeck˘ v˘znam CHKO TﬁeboÀsko byl ohodnocen i z mezinárodního hlediska. JiÏ
v roce 1977 se TﬁeboÀsko stává biosférickou rezervací UNESCO v rámci programu MaB (âlovûk a biosféra).
V souvislosti s pﬁistoupením âeskoslovenska k Ramsarské konvenci na ochranu mokﬁadÛ v roce 1990 byla
reprezentativní ãást rybníkÛ a na nû navazujících mokﬁadních biotopÛ na území CHKO zaregistrována jako
mokﬁad mezinárodního v˘znamu (TﬁeboÀské rybníky, rozloha 10 165 ha – viz v˘‰e). V roce 1993 byla jako
mokﬁad mezinárodního v˘znamu zapsána i nejcennûj‰í ra‰elini‰tû (TﬁeboÀská ra‰elini‰tû, rozloha 1 080 ha).

Praktické naplnûní cílÛ ochrany CHKO a také realizace mezinárodních závazkÛ je v souãasné dobû
moÏné pouze dÛsledn˘m vyuÏíváním v‰ech dostupn˘ch legislativních moÏností. NejdÛleÏitûj‰ím nástrojem
zÛstává bezesporu zákon ã. 114/1992 Sb. o ochranû pﬁírody a krajiny. Tento zákon stanovuje jednak základní
ochranné podmínky CHKO (§ 26) a jednak zcela jasnû definuje oprávnûní Správy CHKO ovlivÀovat rozvoj lidsk˘ch ãinností v CHKO (§ 78).
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Díky mnoÏství ptaãích druhÛ, které na TﬁeboÀsku hnízdí nebo migrují, byla CHKO TﬁeboÀsko zaﬁazena
i mezi tzv. „v˘znamná ptaãí území Evropy“ (GRIMMET et JONES 1989, HORA, KA≈UCH et al. 1992).

V tomto zákonû je rovnûÏ zakotvena povinnost orgánÛ ochrany pﬁírody zpracovat pro území CHKO
jako závazn˘ regulativ plán péãe (§ 27). Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích souãástí plánu péãe je zonace CHKO. Do
první zóny s nejvy‰‰ím stupnûm ochrany jsou zaﬁazeny nejcennûj‰í lokality TﬁeboÀska. První zóna je tvoﬁena
celkem 10 územními celky, z nichÏ Horusická blata, Velk˘ a Mal˘ Tis˘, Záblatské louky, RoÏmberk, Stará a Nová ﬁeka jsou zcela nebo ãásteãnû tvoﬁeny rybniãními ekosystémy. Více neÏ 27 000 ha je zaﬁazeno do druhé
zóny. Jedná se vût‰inou o rozsáhlej‰í lesní komplexy a rybníky. Zbytek území CHKO je tvoﬁen tﬁetí zónou s nejmírnûj‰ím reÏimem ochrany (pﬁeváÏnû lidská sídla a zemûdûlská krajina).
Témûﬁ celé území I. zóny je chránûno nebo navrhováno k ochranû i jako maloplo‰ná chránûná území.
V CHKO TﬁeboÀsko se v souãasné dobû nachází celkem 32 lokalit chránûn˘ch nebo navrhovan˘ch k ochranû
(tab. 5).
TABULKA 5: Pﬁehled kategorií chránûn˘ch lokalit a lokalit navrhovan˘ch k ochranû

poãet

rozloha
(ha)

národní pﬁírodní rezervace

5

1 836

národní pﬁírodní památka

1

10

pﬁírodní rezervace

17

1 622

pﬁírodní památka

5

34

území navrÏená k ochranû

4

300

Typ chránûného území
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Celkem se tedy jedná o cca 3 800 ha zvlá‰tû chránûn˘ch území, z toho 15 lokalit o rozloze cca 2 500 ha
zahrnuje nebo je vázáno na rybníky.
TABULKA 6. Pﬁehled zaãlenûní pÛdního fondu do jednotliv˘ch zón CHKO

LPF
(ha)

ZPF
(ha)

rybníky
(ha)

ostatní
(ha)

celkem
(ha)

1.

1 760

624

903

462

3 749

2.

27 250

1 150

5 979

1 500

35 879

3.

1 055

20 180

390

9 442

31 067

CHKO

30 065

21 954

7 272

11 404

70 695

zóna

LPF – lesní pÛdní fond, ZPF – zemûdûlsk˘ pÛdní fond
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TABULKA 7. Rozloha jednotliv˘ch území zaﬁazen˘ch do 1. zóny ochrany

ZPF
(ha)

rybníky
(ha)

ostatní
(ha)

celkem
(ha)

Horusická blata

-

8,90

44,48

0,28

53,66

Ruda

15

27,00

17,50

38,50

98,00

Záblatské louky

-

70,00

20,64

17,36

108,00

V. a M. Tis˘

41

152,00

422,55

29,45

645,00

RoÏmberk

-

-

200,00

-

200,00

Stará ﬁeka

1 064,92

55,91

197,41

278,06

1 596,31

Horní LuÏnice

7,01

310,00

-

97,09

414,48

âervené Blato

331,48

-

-

-

331,48

·iroké blato

171,44

-

-

2,13

173,57

Îofinka

128,95

-

-

-

128,95

celkem

1 759,75

623,81

902,58

462,87

3 749,01

●

LPF
(ha)

lokalita

* V souhrnu je pouÏita kombinace pﬁesn˘ch ãísel s ãísly získan˘mi odhadem u ploch, kde v souãasnosti
není moÏné získat pﬁesnû stanovená ãísla, tzn. Ïe v souhrnn˘ch hodnotách jednotliv˘ch lokalit a zón
jsou uvedena ãísla odhadnutá Správou CHKO.

●
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TABULKA 8. Pﬁehled rybníkÛ chránûn˘ch Ramsarskou konvencí na území CHKO TﬁeboÀsko, rozdûlen˘
podle hlavních rybniãních soustav.
8.A. Soustava Horusice – Záblatí – Nadûje

●
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jméno

vodní plocha
(ha)

katastr. pl.
(ha)

katastr

majitel

ochrana

Bo‰ileck˘

190,0

200,52

Bo‰ilec

1

2Z

Hliníﬁ

20,0

27,82

Lhota

1

2Z

Kvíãadlo

5,1

5,69

Lhota

1

2Z

Obecníãek

0,4

1,18

PonûdráÏka

0

PonûdráÏkovsk˘

23

31,02

PonûdráÏka

0

2Z

·vambírek

7,2

8,64

Lhota

1

2Z

Horusick˘ velk˘

426

438,23

Horusice

1

Punão‰ka

0,7

1,36

Horusice

0

2Z

Nov˘ u FrahelÏe

14

15,4

FrahelÏ

1

2Z

PonûdráÏsk˘

130

141,91

PonûdráÏka

1

Krãín

57

84,58

Mazelov

1

Ptaãí Blato

32

43,61

SmrÏov

1

2Z

StrÏka

9,2

12,19

Mazelov

1

2Z

Záblatsk˘

298

309,15

Záblatí

1

Krajina

10,9

12,35

Vlkov

1

2Z

Nov˘ u Zelenky

7

10,22

Val

1

2Z

Nov˘ u ·varc.

0,3

0,38

PonûdráÏka

1

2Z

Pﬁekvapil

25

29,15

Val

1

2Z

·varcenberk

68

80,01

PonûdráÏka

1

2Z

46,6

47,1

Vlkov

1

2Z

Klec

66

69,36

Klec

1

2Z

Potû‰il

71

74,98

Klec

1

2Z

Ba‰t˘ﬁ

1,6

1,71

Val

1

2Z

Blaník

9,4

12,14

Klec

1

Dobrá VÛle

25

25,43

Klec

1

2Z

Fi‰mistr

2,8

3,17

Val

1

2Z

Horák

2,1

3,34

Val

1

2Z

Láska

16

16,67

Klec

1

2Z

Vlkovsk˘

●
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8.A. Soustava Horusice – Záblatí – Nadûje

jméno

vodní plocha
(ha)

katastr. pl.
(ha)

katastr

majitel

ochrana

Mûkk˘

5,8

5,82

Klec

1

2Z

Nadûje

68

74,2

Klec

1

2Z

Pû‰ák

2,6

3,03

Val

1

2Z

PraÏsk˘

9,5

11,19

Val

1

2Z

Rod

30

34,34

Val

1

PR

Skutek

17,8

18,13

Klec

1

2Z

Strakat˘

6,8

7,22

Klec

1

2Z

Klec

1

2Z

ochrana

Víra

14,2

14,29

celkem

1719

1875,53

8.B. Soustava Dvoﬁi‰tû – RoÏmberk

jméno

vodní plocha
(ha)

katastr. pl.
(ha)

katastr

majitel

Pod Vyd˘maãem

0,1

0,14

SmrÏov

0

SmrÏovsk˘ dolní

1

1,48

SmrÏov

0

Vyd˘maã u SmrÏova

7

Dvoﬁi‰tû

9,6

SmrÏov

1

394,94

SmrÏov

1

203,63

SmrÏov

1

2Z

Koclíﬁov

190

Semenáã

2,8

2,83

Lomnice

1

NPR

SluÏebn˘

27

28,64

Lomnice

1

2Z

·atlavy

15

36,48

Lomnice

1

NPR

Tis˘ velk˘

275

313,53

Lomnice

1

NPR

KáÀov

150

162,35

Pﬁeseka

1

2Z

Na Lipce

5,23

5,23

Stará Hlína

1

2Z

Pﬁeseck˘ dolní

1,2

1,81

Lomnice

1

NPR

Pﬁeseck˘ horní

2,8

2,93

Lomnice

1

NPR

RoÏmberk

480

658,25

Stará Hlína

1

PR 2Z

Svatojánsk˘

3,1

4,42

Pﬁeseka

1

2Z

Tis˘ mal˘

25,7

31,2

Pﬁeseka

1

NPR

Vyd˘maã u Pﬁeseky

1,2

3,25

Pﬁeseka

1

NPR

Vitek

46

51,19

Stará Hlína

1

2Z

1233,13

1911,9

celkem
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8.C. Soustava Bﬁilice

jméno

vodní plocha
(ha)

katastr. pl.
(ha)

katastr

majitel

Biãan

4,2

4,75

TﬁeboÀ

0

âervenka

1,2

2,48

TﬁeboÀ

0

Markovsk˘

0,8

1,51

Bﬁilice

1

Nov˘ u DvorcÛ

14,9

17,83

TﬁeboÀ

0

2

2,95

Bﬁilice

1

Star˘ u Bﬁilic

14

17,57

TﬁeboÀ

0

StruÏky

3,8

5,89

Bﬁilice

0

Verfle

20

22,02

Bﬁilice

1

60,9

75

Prelátsk˘

4. CHRÁNùNÁ KRAJINNÁ OBLAST T¤EBO≈SKO

celkem

ochrana

●

8.D. Soustava Domanín

jméno

vodní plocha
(ha)

katastr. pl.
(ha)

katastr

majitel

ochrana

Bransk˘

5,5

6,33

Branná

0

2Z

Jamsk˘

40

43,53

Branná

1

Ruda

64

84,15

Kojákovice

1

PR 2Z

Dûkanec

18

22,51

Domanín

1

2Z

HÛrky

17

18,45

Domanín

1

2Z

Panensk˘ dolní

3,1

3,73

Domanín

0

2Z

Panensk˘ horní

3,8

4,6

Domanín

0

2Z

Prostﬁední u Domanína

10,5

12,96

Domanín

1

2Z

10

12,25

Branná

1

2Z

Zadní u Domanína

17,7

18,54

Domanín

1

2Z

Dubov˘ u Obory

3,5

3,73

Branná

1

2Z

Chodec

3,7

4,13

Branná

1

2Z

Tobolky

Oborsk˘

2,7

2,91

Branná

1

2Z

Opatovick˘

140

166,39

Domanín

1

2Z

Stavidlo malé

0,3

1,63

Branná

1

2Z

Stavidlo velké

11,8

12,03

Branná

1

2Z

Stavidlo pod Dub.

3,1

3,51

Branná

1

2Z

Stavidlo u Ovãína

4,1

4,62

Branná

1

2Z

358,8

426

celkem
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8.E. Soustava Vitmanov – Lutová

jméno

vodní plocha
(ha)

katastr. pl.
(ha)

katastr

majitel

ochrana

âekal u Le‰tiny

1,9

2,37

Holiãky

1

2Z

Du‰ákovsk˘

5,1

7,51

Holiãky

1

NPR

Spálen˘ nov˘

13,6

16,64

Holiãky

1

NPR

4

6,15

Holiãky

0

NPR

Stolec

10,7

11,78

Holiãky

0

2Z

Travniãn˘

2,4

4,06

Holiãky

1

2Z

Vdovec nov˘

78

84,76

Holiãky

1

NPR

Spálen˘ star˘

36,12

Stará Hlína

1

2Z

27,98

Holiãky

1

2Z

75

83,93

Holiãky

1

NPR

Blato

40

44,88

Mirochov

1

Hol˘ mal˘

2,6

3,51

Lutová

1

2Z

Hol˘ velk˘

4

5,23

Lutová

1

2Z

Vy‰ehrad
Îenich

Hospodáﬁ nov˘

20,9

20,98

Lutová

1

2Z

Hospodáﬁ star˘

61

67,06

Lutová

1

2Z

14,4

27,42

Lutová

1

2Z

Jezero nové

75

97,59

Lutová

1

PR

4,55

6,66

Lutová

1

2Z

V˘topa dolní

22

25,83

Lutová

1

2Z

V˘topa horní

28

31,61

Lutová

1

2Z

Îofinka

11

11,9

Lutová

1

2Z

Bébinn˘

0,65

1

Îíteã

2

2Z

Belovat˘

1,8

2,31

Îíteã

2

2Z

Blateãko

4

4,51

Îíteã

2

2Z

CepákÛ hlubok˘

1,9

2,27

Îíteã

2

2Z

CepákÛ mal˘

0,4

0,59

Îíteã

2

2Z

PouÏár

CepákÛ nov˘

0,6

0,81

Îíteã

2

2Z

CepákÛ velk˘

3,3

4,04

Îíteã

2

2Z

âerná CepákÛ

3,2

3,64

Îíteã

2

2Z

âerná FuxÛ

1,35

1,49

Îíteã

1

2Z

âerná KopytÛ

2,7

3,1

Îíteã

2

2Z

âerná PrincÛ

0,7

0,83

Îíteã

2

2Z

âerná ¤epÛ

1,4

1,63

Îíteã

2

2Z

âerná ·imkÛ

4,6

5,89

Îíteã

2

2Z

âerná velká

54

63,15

Mirochov

1

MatûjÛ

0,7

1,09

Îíteã

2

●

Jezero staré
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34
25,8

Vdovec star˘

2Z
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8.E. Soustava Vitmanov – Lutová

jméno

majitel

ochrana
2Z

0,25

0,3

Îíteã

2

7,4

8,01

Îíteã

1

Písãit˘ KopytÛ

2,5

2,9

Îíteã

2

2Z

PrincÛ mal˘

0,4

0,5

Îíteã

2

2Z

PrincÛ nov˘

0,8

1,07

Îíteã

2

2Z

Nov˘ Budínsk˘

3

3,34

Stﬁíbﬁec

2

2

Vladimír

6

8

Stﬁíbﬁec

2

2Z

Antonie
âáp velk˘

●

katastr

Medenice Îíteã

StráÏská âerná

4. CHRÁNùNÁ KRAJINNÁ OBLAST T¤EBO≈SKO

katastr. pl.
(ha)

MatûjÛ sádka

Bajgárek

3

3,46

Stﬁíbﬁec

2

2Z

6,8

7

Lutová

2

2Z

1

1,42

Lutová

1

2Z

3

3,34

Lutová

1

2Z

âerná KubÀÛ

4,5

6,5

Îíteã

2

2Z

âerná malá

3,5

4,55

Lutová

1

2Z

Doubek

1,5

1,54

Lutová

1

2Z

Farsk˘ mal˘

0,4

0,63

Lutová

1

2Z

Farsk˘ velk˘

3,95

4,35

Lutová

1

2Z

HavlisÛ

1,24

1,25

Lutová

1

2Z

Henrieta

0,75

0,99

Lutová

1

2Z

Humlena 1

1,00

1,06

Stﬁíbﬁec

1

2Z

Humlena 2

2,00

2,62

Stﬁíbﬁec

1

4Z

Humlena 3

2,00

3,00

Stﬁíbﬁec

1

2Z

Humlena 4

1,00

1,71

Stﬁíbﬁec

1

2Z
2Z

Humlena 5

1,80

2,07

Stﬁíbﬁec

1

Humlena 6

1,74

2,47

Stﬁíbﬁec

1

2Z

Humlensk˘

52

57,57

Stﬁíbﬁec

1

2Z

Josef

0,8

1,16

Lutová

1

2Z

Káro

●

vodní plocha
(ha)

1

1,99

Lutová

1

2Z

Koubek

0,4

0,5

Lutová

1

2Z

KubÀÛ dolní

0,2

0,21

Îíteã

2

2Z

KubÀÛ horní

0,35

0,36

Îíteã

2

2Z

KubÀÛ prostﬁední

0,17

0,17

Îíteã

2

2Z

KubÀÛ za humny

1,4

1,61

Îíteã

2

2Z

MojÏí‰

1

1,46

Lutová

1

2Z

Podsedek

80

94,75

Stﬁíbﬁec

1

2Z

Ry‰l

1

1,24

Lutová

1

2Z

Sofl

2

2,4

Lutová

1

2Z
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8.E. Soustava Vitmanov – Lutová

jméno

vodní plocha
(ha)

katastr. pl.
(ha)

katastr

majitel

ochrana

StaníãkÛ

0,5

0,59

Lutová

1

2Z

·imkÛ mal˘

0,3

0,59

Îítec

2

2Z

Toto

0,8

1,22

Lutová

1

2Z

Trávniãn˘ mal˘

5,5

6,9

Îítec

1

2Z

Trávniãn˘ velk˘

10

10,38

Îítec

1

2Z

Zahrádka

4,5

6,42

Stﬁíbﬁec

1

2Z

ZdeÀka

1

1,76

Lutová

1

2Z

Îabka malá

1

1,87

Lutová

1

2Z

Îabka velká

2

2,03

Lutová

1

2Z

Îebrákov

12

12,5

1

2Z

852,7

1000,08

celkem
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Celková katastrální plocha rybníkÛ: 5 289,24 ha

Vysvûtlivky pro kolonku „majitel“:
ãíslem 1 jsou oznaãeny rybníky ve vlastnictví Rybáﬁství TﬁeboÀ, a. s.
ãíslem 2 rybníky vrácené v restituci drobn˘m vlastníkÛm
ãíslem 0 rybníky v majetku obcí oznaãen˘ch v kolonce katastr

●

Vysvûtlivky pro kolonku „ochrana“:
2Z - 2. zona CHKO
NPR - národní pﬁírodní rezervace
PR - pﬁírodní rezervace

1. PR Rod – Nadûjská rybniãní soustava (ra‰elini‰tû v závûru rybníka) /foto K. Drábek/
●
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2. Bukaã velk˘
(Botaurus stellaris)
/foto L. Hlásek/
3. Leknín bûlostn˘
(Nymphaea candida)
/foto J. ·evãík/
4. Husa velká
(Anser anser)
/foto L. Hauser/
5. Kvako‰ noãní
(Nycticorax nycticorax)
/foto L. Hauser/
●
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4. CHRÁNùNÁ KRAJINNÁ OBLAST T¤EBO≈SKO
6. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) (foto K. Drábek)
7. Vydra ﬁíãní (Lutra lutra) (foto L. Hauser)
●
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5. HISTORICK¯ V¯VOJ RYBNÍKÒ
5.1. OBECNÉ PODMÍNKY V¯VOJE RYBNÍKÒ NA T¤EBO≈SKU

Rybníkáﬁství na TﬁeboÀsku má staletou tradici. VyuÏitím vhodné konfigurace terénu vznikla sv˘m zpÛsobem ojedinûlá rybniãní soustava. Poãátek promûny TﬁeboÀské pánve z moãálovitého území s ra‰elini‰tními
enklávami v kulturní krajinu se datuje asi od 13. století. Pﬁi jejím formování lze uvaÏovat o nûkolika zpÛsobech
vzniku rybniãních nádrÏí z rÛzn˘ch typÛ mokﬁadÛ v pﬁízniv˘ch konfiguracích terénu.
a. Mláky
Termínem mláky jsou oznaãovány malé aÏ velké zamokﬁené deprese, vût‰inou v lesích. Spoleãenstva
mlák byla s nejvût‰í pravdûpodobností na TﬁeboÀsku primárním elementem mokﬁadÛ.
b. Ra‰elini‰tû a slatini‰tû
Rybniãní nádrÏe mohly vznikat jen z men‰ích humolitick˘ch loÏisek, protoÏe velké humolitické komplexy nemohly b˘t z hlediska tehdej‰í technologie odtûÏeny a tak pﬁemûnûny v rybníky.
c. Jezera

Konstrukce kulturní krajiny TﬁeboÀska nemá ve stﬁedoevropsk˘ch podmínkách obdoby. Byla sice pomalá, ale postupnû cílená:
1) k odvodÀování ãili vynoﬁování krajiny z baÏin
2) k cílenému vytváﬁení umûl˘ch vodních ploch
Vznikaly nejen umûlé nádrÏe, ale i umûlá vodní síÈ kanálÛ a stok, do té doby v pﬁírodní krajinû neznámá. Rybníky dostávaly jiÏ pﬁi svém zrodu konkrétní biocenologickou náplÀ – chovy ryb.
Uveden˘ v˘voj byl zprvu velice pomal˘ a v prÛbûhu doby mûl postupnû nûkolik etap. Pﬁedev‰ím je
nutné zdÛraznit, Ïe budováním hrází, zprvu spí‰e sypan˘ch neÏ ‰alovan˘ch hrubou kamenitou obrubou na jejich návodní stranû, vznikaly v krajinû vlastnû první terestrické biokoridory. Tato novû se rodící ekotonální biodiverzita mûla rozhodující v˘znam pro biologickou rozmanitost ekosystémÛ nové krajiny, obsahující spoleãenstva makrofyt, nov˘ typ mokﬁadních luk, spoleãenstva hrází a lesíkÛ a postupnû vznikající soustavy remízkÛ.
VyuÏitím vhodné konfigurace terénu vznikla ojedinûlá rybniãní soustava. I s velk˘m ãasov˘m odstupem
musíme pﬁiznat, Ïe zvlá‰tû v 16. století se podaﬁilo jen na základû pov‰echn˘ch, empirick˘ch poznatkÛ, ale s velk˘m citem a ‰Èastnou rukou vytvoﬁit jak dobré podmínky pro chov ryb, tak i dodnes fungující vodohospodáﬁsk˘
systém.
V˘stavbou rybníkÛ v mírn˘ch údolích a na mal˘ch potocích, pﬁítocích ﬁeky LuÏnice, se ve velmi rovinaté TﬁeboÀské pánvi zadrÏuje velké mnoÏství povodÀov˘ch odtokÛ. Propojení velké ãásti rybníkÛ Zlatou stokou
na druhé stranû zajistilo dostatek vody v rybnících v období sráÏkov˘ch deficitÛ a tím se pro chov ryb vytvoﬁily
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Umûlé vytváﬁení vodních ploch – rybníkÛ byl obrovit˘ zásah do dosavadních struktur pﬁírodní krajiny
mlák, ra‰elini‰È a jezer TﬁeboÀska. Primárním cílem tûchto zásahÛ bylo zprÛchodnûní a postupné odvodÀování nepropustné krajiny spojené se zájmem o chov ryb. Postupem doby se rybníky staly organickou souãástí
krajiny a nahradily tak pÛvodní jezera a mokﬁady. V prÛbûhu staletí byly osídleny pestr˘m spoleãenstvem vodních a baÏinn˘ch organismÛ.

5. HISTORICK¯ V¯VOJ RYBNÍKÒ

Tﬁetím typem, patrnû znaãnû roz‰íﬁen˘m, byla jezera. Aluviální, poﬁíãní, popﬁípadû odlesnûné plochy
nebo bezlesé partie znaãn˘ch bezodtokov˘ch rozlitin. V souãasné dobû existují srovnatelné aluviální vody, poﬁíãní jezírka, kolem Nové ﬁeky.

pﬁíznivé podmínky. Také spojení LuÏnice s ﬁekou NeÏárkou umûl˘m kanálem Novou ﬁekou pﬁedstavuje odváÏn˘ fungující systém pro likvidaci vy‰‰ích povodÀov˘ch stavÛ vody.
První kolonisté – aÈ jiÏ to byli Slované povolávaní pány z Land‰tejna (Vítek z Prãic) ze stﬁedních âech,
nebo nûmeãtí ﬁádoví rytíﬁi a nûmeãtí lokátoﬁi, kter˘m dávali pﬁednost páni z Hradce, museli na TﬁeboÀsku pﬁekonávat velké pﬁekáÏky. Kromû nepﬁístupn˘ch lesÛ ztûÏovaly osídlení oblasti také komplexy ra‰elini‰È a moãálov˘ch ol‰in i smrãin. Po odlesnûní ãasto docházelo je‰tû k vût‰ímu zabahnûní pozemkÛ, protoÏe chybûly mohutné koruny stromÛ, které by odpaﬁovaly pﬁebyteãnou vodu. Právû zde zaãínala sláva budoucích stavitelÛ
vodního díla – umûl˘ch kanálÛ, ml˘nsk˘ch náhonÛ, hrází a vody zadrÏené úmyslnû v mûlk˘ch nádrÏích („stavech“), do nichÏ pozdûji pﬁená‰eli ryby a zakládali umûl˘ chov sladkovodních ryb – postního jídla klá‰terÛ a církevních kolonizátorÛ, pozdûji i svûtské vrchnosti. TûÏi‰tû hospodáﬁského vyuÏívání této krajiny bylo proto zpoãátku jinde neÏ v zemûdûlství, a proto i v pylov˘ch diagramech tﬁeboÀsk˘ch ra‰elini‰È mnohem déle chybûly
pylové kﬁivky obilovin a polních plevelÛ.

K podstatnému rozmachu v˘stavby rybníkÛ na TﬁeboÀsku do‰lo za vlády Karla IV. Z tohoto období
pochází napﬁíklad rybník Dvoﬁi‰tû, kter˘ se pﬁipomíná jiÏ v roce 1363, kdy byl roz‰íﬁen a zatopil okolní louky.
Podle dokladÛ tﬁeboÀského archívu bylo v roce 1450 na TﬁeboÀsku 17 mal˘ch a 3 velké rybníky o celkové
rozloze cca 700 hektarÛ. V následujících letech lze doloÏit dal‰í v˘stavbu rybníkÛ:
TABULKA 9. V˘stavba rybníkÛ na TﬁeboÀsku po roce 1450
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Pﬁesné údaje o rybnících jako umûl˘ch vodních nádrÏích k chovu ryb, pﬁípadnû k jin˘m úãelÛm, je moÏné ve stﬁední Evropû sledovat od 12. století. V âechách se pﬁipomíná první rybník v roce 1115 v zakládací listinû Kladrubského klá‰tera. První zmínka o rybníku z jiÏních âech pochází z roku 1263 (vûnovací listina Pﬁemysla Otakara II., t˘kající se klá‰tera Zlatá Koruna).

rybníky

letopoãet
1451

Cirkviãn˘, Îìársk˘, Dubensk˘, Pohoﬁka

1452

Dûkanec, Lazna, Tobolky, Jakubovsk˘

1460

Zalinsk˘

1475

Verfle

1479

Záblatsk˘ (roz‰íﬁení nebo obnova)

1495

Koclíﬁov, Panensk˘ velk˘ a mal˘

Pﬁelom 15. a 16. století znamená pro TﬁeboÀsko nejru‰nûj‰í období v˘stavby rybníkÛ. Je spojeno se
jménem a prací ·tûpánka Netolického, kter˘ první vloÏil do v˘stavby této rybniãní soustavy urãit˘ systém.
Podle jeho projektÛ byly postaveny nebo roz‰íﬁeny rybníky Koclíﬁov, Tis˘ velk˘, Záblatsk˘ a Horusick˘, Ruda,
Opatovick˘, KaÀov a dal‰í. Zlatou stoku, 46 km dlouh˘ umûl˘ vodní kanál, postavil ·tûpánek Netolick˘ v letech 1506 aÏ 1520.
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TABULKA 10. Rybníky, zmiÀované poãátkem 16. století

rybníky

letopoãet
1505

Velk˘ Tis˘, Koclíﬁov

1505

Ruda

1510

Jamsk˘, Lipnick˘ nov˘, Opatovick˘

1511

Slavo‰ovick˘

1512

Záblatsk˘, Horusick˘

1514

·tiãí, Tou‰n˘, Vlkovick˘

1515

SluÏebn˘, KaÀov

1516

Îabov, Pﬁeseck˘, Lánsk˘

Po ukonãení v˘stavby rybníka RoÏmberk jiÏ budování velk˘ch rybníkÛ nepokraãovalo. Stavûly se rybníky men‰í, doplÀovaly se dílãí soustavy. Koncem 18. století bylo na TﬁeboÀsku evidováno 249 rybníkÛ s v˘mûrou 4 947 ha vodní plochy. V té dobû docházelo k majetkoprávním pﬁesunÛm, objevovaly se i snahy rybníky
ru‰it. Nízká bonita drah tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ je vût‰inou uchránila pﬁed tûmito zásahy, i kdyÏ k pﬁechodnému
dlouhodobému vypou‰tûní také docházelo (napﬁ. rybníky Potû‰il, Skutek, Nadûje, Vdovec a dal‰í), zejména
v letech 1832 – 1840.
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Chlumecká rybniãní soustava, která se stala souãástí tﬁeboÀského rybníkáﬁství, je dílem Mikulá‰e Rutarda z Male‰ova, kter˘ v roce 1541 postavil rybníky Hospodáﬁ a Podsedek, v roce 1542 Purkrabí, roz‰íﬁil Staré
Jezero o Star˘ Hospodáﬁ a pak postupnû zaloÏil Nové Jezero, Nov˘ Hospodáﬁ, Kanclíﬁ nov˘, Blato a âernou
velkou. PﬁeloÏil a zkrátil potok Hostici (nyní Kostûnick˘ potok), tím zabezpeãil lep‰í spádové pomûry a ochranu rybníkÛ pﬁed povodnûmi. Aby se nebezpeãí velk˘ch vod je‰tû zmen‰ilo, pﬁehradil v r. 1544 horní tok Hostice a vytvoﬁil velk˘ retenãní prostor v novû vzniklém rybníce StaÀkovsk˘. Soustavu pak doplnil níÏe poloÏen˘m
rybníkem Hejtmanem. Od r. 1544 pracoval Rutard i na TﬁeboÀsku, kde postavil rybník Vdovec nov˘, zvût‰il
KaÀov a pokusil se neúspû‰nû u Tﬁebonû zaloÏit rybník Hradeãek.

5. HISTORICK¯ V¯VOJ RYBNÍKÒ

Dal‰ím v˘znamn˘m stavitelem rybníkÛ na TﬁeboÀsku byl Jakub Krãín. Jeho ãinnost se zamûﬁovala jednak na pﬁestavbu rybniãních objektÛ vybudovan˘ch pﬁedchÛdci, a to Opatovického (1574), Nadûje, Skutku
(1577), Dvoﬁi‰tû, Záblatského (1580), Vlkovického, Horusického (1588), a dále pak na v˘stavbu rybníkÛ
nov˘ch. Zamûﬁil se na dosud opomíjené povodí Spolského potoka a vlastní tok LuÏnice. Pﬁesto, Ïe ﬁídil stavbu
rybníkÛ i jinde, jeho díla, rybníky Nevûrn˘, pozdûji naz˘van˘ Spolsk˘ (1575) a Nevdûk, pﬁejmenovan˘ na Svût
(1571), zÛstávají jedním z vrcholÛ jeho ãinnosti. Po v˘stavbû dal‰ích rybníkÛ (Vdovec, Potû‰il, Krãín) zahájil v roce 1584 pﬁehrazením ﬁeky LuÏnice v˘stavbu rybníka RoÏmberk a na jeho ochranu pﬁed povodÀov˘mi vodami
spojil umûl˘m kanálem Novou ﬁekou ﬁeku LuÏnici a NeÏárku (1585 - 1587). Rybník RoÏmberk byl dokonãen
v roce 1590.

TABULKA 11. Nejvût‰í rybníky na TﬁeboÀsku
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rybník

plocha
(ha)

objem
(mil . m 3)

1.

RoÏmberk

490

5,86

2.

Horusick˘

415

3,97

3.

Dvoﬁi‰tû

337

6,65

4.

Velk˘ Tis˘

317

4,28

5.

Záblatsk˘

305

3,35

6.

StaÀkovsk˘

241

6,33

7.

Svût

201

3,32

8.

Koclíﬁov

192

1,95

9.

Bo‰ileck˘

190

1,81

10.

Opatovick˘

160

3,43

11.

KáÀov

156

1,47

12.

PonûdráÏsk˘

139

1,28

13.

Spolsk˘

124

2,60

14.

Vlkovick˘

91

1,08

15.

Hejtman

78

1,46

16.

Krãín

78

0,48

17.

Îenich

78

0,31

18.

Potû‰il

76

0,78

19.

Vdovec nov˘

75

0,42

20.

Staré jezero

73

0,66

21.

Ruda

72

0,96

22.

Nadûje

63

0,57

23.

Star˘ Hospodáﬁ

61

0,57

Posledním v˘znamn˘m obdobím v budování rybníkÛ za úãelem pﬁeváÏnû rybochovn˘m je doba Josefa
·usty. Za jeho pÛsobení bylo v Tﬁeboni zﬁízeno 36 nov˘ch rybníkÛ o v˘mûﬁe 413 ha. Nejvût‰í z nich byl Îenich a obnoveno bylo napﬁ. Ptaãí Blato (1882), jehoÏ pÛvodní v˘mûra 77 ha v‰ak byla zmen‰ena na 45 ha.
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Roku 1908 zabíraly tﬁeboÀské rybníky celkem 6 370 ha plochy, ale chlumecká soustava byla majetkovû oddûlena. Podle záznamÛ z roku 1938 obhospodaﬁovala Správa státních rybníkÛ v Tﬁeboni 263 rybníkÛ o v˘mûﬁe 6 681 ha a Správa státních rybníkÛ Chlum 79 rybníkÛ s plochou 1 634 ha. Dal‰í men‰í rybníky patﬁily
mûstÛm a obcím a nûkolik soukrom˘m chovatelÛm ryb. Souãasná rybniãní plocha se na TﬁeboÀsku za posledních 50 let pﬁíli‰ nezmûnila a v souãasné dobû tvoﬁí 11,4 % plochy CHKO.

5.2. V¯VOJ CHOVU RYB
Informace o druzích ryb chovan˘ch v rybnících jsou zpoãátku velmi neúplné. Rybníky pravdûpodobnû
nejprve slouÏily pouze k uchování naloven˘ch ryb, které se zde vytﬁely a rozmnoÏily. ZpÛsob pﬁechovávání
ryb tak naznaãil i moÏnost chovu. Znalost chovu ryb pﬁinesli na TﬁeboÀsko pﬁistûhovalci ze západní a jiÏní
Evropy.
První údaje o chovu kapra obecného (Cyprinus carpio) v tﬁeboÀské oblasti se objevují v roce 1450. Do
rybníka se nasazovaly mateãné (generaãní) ryby, zde se nechaly vytﬁít a po ‰esti i více letech se rybník slovil,
vybraly se nejvût‰í ryby na konzum, zatímco men‰í se pﬁesazovaly do jin˘ch rybníkÛ.

V roce 1568 byl vypracován nov˘ organizaãní ﬁád pro chov kapra. Hlavní rybníky byly rozdûleny do
tﬁech stejn˘ch skupin. ProtoÏe byly loveny vÏdy za tﬁi roky, dosáhlo se rovnomûrného rozdûlení trÏního kapra
na kaÏd˘ rok. V˘taÏníky byly loveny kaÏdoroãnû, tﬁecí rybníky se lovily vÏdy za tﬁi roky, proto také byly jako
hlavní rozdûleny na tﬁi stejné skupiny. První rok se zásadnû letnily, pak byly dva roky na vodû a lovila se z nich
smûs jedno- a dvoulet˘ch kaprÛ. Pﬁi velké obsádce generaãních kaprÛ a jejich potomstva z obou v˘tûrÛ byly
tyto rybníky obvykle velice pﬁesazeny, a proto ryby trpûly nedostatkem potravy.
Provedená organizaãní opatﬁení se projevila zv˘‰ením celkové produkce. Koncem 16. století se z tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ slovilo zhruba 200 tun trÏních ryb roãnû. Hlavní podíl tvoﬁil kapr, byly v‰ak loveny i ‰tiky, lín
obecn˘ (Tinca tinca), okoun ﬁíãní (Perca fluviatilis) a cejn velk˘ (Abramis brama). Kapr star˘ 6 let mûl v prÛmûru 2,5 aÏ 3 kg. V˘lovy byly uvádûny ve dÏberech.
Podrobnû je v archivech zaznamenán v˘lov z r. 1607, v pﬁepoãtu bylo sloveno 219 tun ryb. Následující
dlouhotrvající váleãné události (tﬁicetiletá válka) se v rybníkáﬁství projevily negativnû. V roce 1620 se rybníky
vÛbec nelovily, pak v˘lov postupnû klesal a vÛbec nejniÏ‰í byl zaznamenán v roce 1626, a to jen 48 tun trÏních ryb. V rybnících do‰lo k pﬁemnoÏení ‰tik, neprovádûlo se letnûní, a proto se pﬁirozená produkce stále sniÏovala.
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Jedin˘m objektem chovu byl kapr, jiné ryby nasazovány nebyly. Teprve v letech 1515 – 1516 se do rybníkÛ Záblatsk˘ a Velk˘ Tis˘ pﬁisazuje ‰tika obecná (Esox lucius).

5. HISTORICK¯ V¯VOJ RYBNÍKÒ

Tato tzv. kumulativní metoda byla pozdûji nahrazena oddûlen˘m odchovem plÛdku, násadov˘ch a konzumních ryb podle doporuãení Jana Dubravia, kter˘ v roce 1547 vydal knihu O rybnících. Rybníky byly rozdûleny do tﬁech kategorií. V rybnících tﬁecích se ryby vytírají a odchovává se zde plÛdek, v˘taÏné rybníky jsou
urãeny pro chov ryb násadov˘ch, a hlavní nebo také kaprové rybníky b˘vají nasazovány vût‰ími rybami a loví
se zde jiÏ ryby pro trh. Dále je zde popsáno komorování obsádek, tedy pﬁechovávání ryb pﬁes zimu v hlub‰ích
rybnících.

●
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mapa 4: Mapa rybniãní soustavy na TﬁeboÀském panství z r. 1779 (pﬁevzato z Kaln˘ A. (1989) Jihoãeské rybníky na star˘ch mapách)
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Od roku 1677 se zaãíná s obnovou rybniãního hospodáﬁství. Pﬁi velkém poklesu stavu obyvatelstva byl
nedostatek pracovníkÛ jak v˘konn˘ch, tak ﬁídících, coÏ zpomalovalo rÛst v˘lovÛ ryb. Ve velké míﬁe docházelo
k pﬁesazování tﬁecích rybníkÛ i v˘taÏníkÛ, takÏe ryby trpûly nedostatkem potravy a kusová hmotnost byla nízká.
Podstatné zmûny v obhospodaﬁování rybníkÛ nastávají od roku 1784. Je odstranûno pﬁesazování, jsou
stanoveny zásady pro obsádky v˘taÏníkÛ a rybníkÛ hlavních. Nepodaﬁilo se v‰ak je‰tû zavést správn˘ reÏim
hospodaﬁení i na plÛdkov˘ch rybnících. Byl zde ponechán tﬁílet˘ turnus, jehoÏ produktem byl kapﬁí plÛdek podvyÏiven˘, nízké kusové hmotnosti, kter˘ vykazoval vysoké ztráty pﬁi pﬁezimování i v produkãním období.
Z 18. století je poprvé uvádûno letnûní rybníkÛ i mimo jiÏ uvedené rybníky plÛdkové. Také se zmiÀují
první jarní v˘lovy hlavních rybníkÛ, pﬁed tím byly loveny vÏdy jen v podzimních mûsících. Obzvlá‰tû dobr˘
v˘lovek z tûchto let byl zaznamenán v roce 1751. Celkem bylo v tomto roce vyloveno 260 tun trÏních, tabulov˘ch ryb, z toho 20 tun jarním v˘lovem. âlenûní podle jednotliv˘ch druhÛ ryb není uvádûno.
V tomto období se jiÏ ustálilo pﬁisazování ‰tik do hlavních rybníkÛ, velká pozornost byla vûnována chovu
lína obecného a mníka jednovousého (Lota lota). Od chovu mníka bylo v‰ak brzy upu‰tûno. Od r. 1784 roz‰íﬁil
skupinu vedlej‰ích ryb v rybnících candát obecn˘ (Stizostedion lucioperca). ·est candátÛ chycen˘ch v ﬁece NeÏárce bylo nasazeno do rybníka RoÏmberk a v roce 1786 bylo sloveno 5 kop candátí násady, která se stala
základem celého dal‰ího rybniãního chovu této u‰lechtilé ryby.

Celou, tuto nûkolik století trvající etapu rozvoje rybníkáﬁství na TﬁeboÀsku mÛÏeme hodnotit jako období
chovu ryb na základû dlouholet˘ch zku‰eností. V˘sledky byly ale nevyrovnané, stﬁídaly se roky úspû‰né s podprÛmûrn˘mi. Produkce dosaÏená v 16. století byla po dal‰í staletí dosahována jen v˘jimeãnû. Bylo to v jiÏ
uvedeném roce 1751 a v roce 1879 bylo sloveno 206 tun trÏních ryb. Obecnû se roãní produkce pohybovala
kolem 150 tun ryb roãnû.
ProtoÏe nebyly známé základní údaje o biologii ryb, zejména jejich potravních nárocích, nebyly provádûny ani potﬁebné hospodáﬁské zásahy, které by chov ryb pﬁíznivû ovlivÀovaly. Vycházelo se jen z praktick˘ch poznatkÛ: napﬁ. novû postaven˘ rybník dával vy‰‰í v˘nos neÏ rybník star‰í, proto se zavedlo letnûní rybníkÛ apod.
Poãínající rybáﬁsk˘ a hydrobiologick˘ v˘zkum v posledních desetiletích 19. století umoÏnil tuto tendenci
zmûnit a posléze zámûrnû ovlivÀovat rybniãní ekosystém. Na TﬁeboÀsku se jednalo zejména o práce Josefa
●
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Na zaãátku 19. století vedly nízké ceny ryb a velk˘ zájem o polní hospodaﬁení ke sníÏení zájmu o rybníkáﬁství. I kdyÏ TﬁeboÀsko bylo uchránûno ru‰ení rybníkÛ, které ve velké míﬁe postihlo napﬁ. Polabí, nevûnovala se ani zde potﬁebná pozornost rozvoji chovu ryb. AÏ v 50. letech 19. století dochází k obratu. V roce
1871 je revidován systém hospodaﬁení na rybnících, zaveden˘ v roce 1784. Je napﬁ. roz‰íﬁeno letnûní rybníkÛ
a na pﬁechodnû vypu‰tûn˘ch se 1-2 roky pûstují obilniny a dal‰í plodiny. Zlep‰ila se manipulace s rybou, v této dobû byl jiÏ také dostatek odborn˘ch rybáﬁsk˘ch pracovníkÛ. Neklamnou známkou oÏivení rybníkáﬁství byla
skuteãnost, Ïe ryby se zaãaly i vyváÏet. V r. 1883 se vyvezlo 18 tun ryb, pﬁeváÏnû kapra. V tomto období byl
také zaveden organizovan˘ chov kapra s omezen˘m pokryvem ‰upin - kapr hladk˘, podle dne‰ní terminologie
kapr lysec.

5. HISTORICK¯ V¯VOJ RYBNÍKÒ

Z druhé poloviny 18. století pocházejí jiÏ záznamy o zúrodÀování dna rybníkÛ vyuÏitím dobytãího hnoje.
K dﬁíve jedinému opatﬁení na udrÏení úrodnosti rybníkÛ – letnûní – se pﬁidruÏují dal‰í hospodáﬁské zásahy. Pro
zúrodnûní rybníkÛ bylo naﬁízeno, aby byly lesy od okrajÛ rybníkÛ oddáleny a kolem rybníkÛ zﬁízeny louky a pole. ZmiÀované opatﬁení sledovalo za cíl dosaÏení splachÛ úrodn˘ch kalÛ do rybníkÛ. Vlastní hnojení se systematicky neprovádûlo, nicménû ve znaãné míﬁe byla povolována pastva dobytka na okrajích rybníka, coÏ bylo
dﬁíve zakázáno.

·usty (1835 - 1914). ·usta sv˘mi studiemi otevﬁel dal‰í cesty, jak rybniãní hospodaﬁení zlep‰it a zv˘‰it v˘nosy. Bylo to dÛleÏité i z toho dÛvodu, Ïe stoupající v˘nosy z polního hospodaﬁení opût vytváﬁely tlak na omezování plochy rybníkÛ. Do‰lo k pochopení v˘znamu jednotliv˘ch vodních organismÛ jako potravy kapra i dal‰ích
druhÛ ryb a k potﬁebû podpory rozvoje tûchto organismÛ v zájmu zv˘‰ení rybniãní produkce. K tomu bylo zpoãátku vyuÏíváno zejména letnûní, vápnûní a pﬁikrmování.
Kapra povaÏuje ·usta za velmi vhodnou rybu k rybniãnímu chovu, protoÏe dobﬁe vyuÏije jak pﬁirozenou potravu, tak i pﬁedkládané krmivo. Roz‰iﬁuje v‰ak i vedlej‰í ryby v rybnících, zavádí do rybníkÛ první síhy
– síha severního marénu (Coregonus lavaretus maraena). Pﬁi nasazování rybníkÛ poÏaduje soulad mezi
obsádkou a nabídkou pﬁirozené potravy. Poukazuje pﬁitom na ‰patné v˘sledky z pﬁesazen˘ch rybníkÛ, které
není moÏné v˘raznû zlep‰it ani vysok˘mi dávkami krmiv.
Dal‰í pokraãovatelé vycházeli ze základÛ díla J. ·usty a zdokonalovali jeho pracovní metody. Produkce ryb uvedená v roce 1900 se v‰ak do roku 1945 v˘raznû nemûnila.

●
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K v˘razné zmûnû rybniãních ekosystémÛ v‰ak do‰lo aÏ v druhé polovinû 20. století v souvislosti s intenzifikací chovu ryb a celkovou intenzifikací zemûdûlství. Je‰tû ve 30. letech byla pﬁirozená produkce pomûrnû
nízká (v prÛmûru mezi 50 – 100 kg/ha). âetné rybníky se vyznaãovaly kyselou vodou. Obsádky ryb byly
z dne‰ního pohledu nízké, ale pﬁitom druhovû pestré. Rybníky mûly velkou prÛhlednost vody, byly pravidelnû
silnû zarostlé vodní makrovegetací s dobﬁe vyvinut˘m a pestr˘m bentosem. Diverzita celé vodní biocenózy
byla vysoká.
V následujících letech do‰lo ke zkrácení chovného turnusu v chovu kapra a jiÏ v r. 1952 byl v˘lov trÏních ryb 1 000 tun. V dÛsledku intenzifikace rybáﬁské v˘roby v 50. letech, umoÏnûné zpoãátku zv˘‰en˘m pouÏitím minerálních hnojiv a intenzivním vápnûním, pozdûji aplikací krmiv do‰lo k postupnému nárÛstu hustoty
obsádek, zmûnû chemismu vody a sníÏení diverzity vodních organismÛ. Tento v˘voj byl podpoﬁen téÏ postupnou eutrofizací pﬁítokové vody v dÛsledku pﬁísunu Ïivin z povodí.
Na rybnících se zaãaly téÏ chovat kachny domácí (1952), které dosáhly maxima produkce 1000 tun
(1980). Pﬁi odchovu v omezeném v˘bûhu docházelo k bodovému pﬁehnojení vody i rybniãních okrajÛ.
V‰echny dosavadní údaje o produkci ryb v této kapitole jsou uvedeny bez v˘nosÛ z chlumeck˘ch rybníkÛ. K trvalému spojení tûchto dvou dﬁíve samostatn˘ch rybáﬁství do‰lo v roce 1959. Celkovû první spoleãn˘
rok pﬁinesl 1 287 tun trÏních ryb. Bylo to více jak 90 % kaprÛ, zbytek tvoﬁil lín, ‰tika, candát, maréna, sumec
velk˘ (Silurus glanis) a ostatní ryby. Spektrum vedlej‰í ryby bylo v roce 1962 roz‰íﬁeno o b˘loÏravé ryby: amur
bíl˘ (Ctenopharyngodon idella), tolstolobik bíl˘ (Hypophtalmichtys molitrix) a pestr˘ (Aristichtys nobilis). V roce
1970 byl v˘lov 1 752 tun, v souãasné dobû dosahuje celkov˘ v˘lov ryb na TﬁeboÀsku pﬁibliÏnû 3 000 tun konzumní ryby.
5.3. SOUâASNÁ RYBÁ¤SKÁ PRAXE
Rybáﬁství TﬁeboÀ akciová spoleãnost vznikla na základû zákona ã. 92/1991 Sb. (o podmínkách pﬁevodu
majetku státu na jiné osoby), dne 1. kvûtna 1992 zprivatizováním pÛvodního podniku Státní rybáﬁství TﬁeboÀ.
PÛvodní státní podnik obhospodaﬁoval asi 7 500 ha vodní plochy, coÏ pﬁedstavovalo témûﬁ 480 rybníkÛ. Po
restitucích a probûhnuv‰í privatizaci nab˘vá Rybáﬁství TﬁeboÀ a.s. do svého vlastnictví pln˘ch 6 580 ha vodní
plochy, coÏ pﬁedstavuje 320 rybníkÛ. Kromû toho a.s. hospodaﬁí asi na 200 – 400 ha, t.j. pﬁibliÏnû na 30 rybnících, které jsou pronajaté od soukromníkÛ nebo od obcí. Akciová spoleãnost Rybáﬁství TﬁeboÀ tedy hospodaﬁí
celkem na témûﬁ 7000 ha. Velikost rybníkÛ se pohybuje od 0,1 ha (rybník Emílek) aÏ po 711 ha (RoÏmberk katastrální plocha). Vût‰ina tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ má pomûrnû velkou rozlohu a pﬁibliÏnû dvû tﬁetiny z jejich celkového poãtu pﬁedstavují rybníky s plochou 50 ha a více. Z hlediska tﬁíletého odchovu kaprÛ není tato velikostní
struktura rybníkÛ zcela pﬁíznivá, protoÏe je zde nedostatek men‰ích rybníkÛ (5 - 20 ha) pro odchov násad.
●
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Hlavní chovanou rybou, s velkou tradicí i ve ‰lechtûní, je na TﬁeboÀsku stejnû jako v dal‰ích rybníkáﬁsk˘ch oblastech âeské republiky kapr. Rybáﬁství TﬁeboÀ udrÏuje vlastní chovná hejna generaãních ryb, jejichÏ
poãetnost dosahuje 2 500 kusÛ ‰upinat˘ch kaprÛ a 2 200 lyscÛ. Tyto chovné ryby jsou chovány ve speciálních rybnících a jejich poãetní stav je udrÏován pﬁísn˘m kaÏdoroãním v˘bûrem. Pro produkci trÏní ryby se pouÏívá tzv. tﬁeboÀsk˘ provozní ‰upinat˘ kapr a v posledních letech i kﬁíÏenci s kaprem rop‰ínsk˘m (pÛvodem
z Bûloruska) a s kaprem tatajsk˘m. Vût‰ina dnes produkovaného lysce má pÛvod v lysé formû maìarského
kapra. Men‰í ãást populace lyscÛ pochází z kﬁíÏení s kaprem pÛvodem z b˘valé NDR a ãást s lysou formou blatenského kapra.

Velikosti rybích obsádek v hlavních rybnících se pohybují v pomûrnû velkém rozmezí a jsou individuálnû urãovány podle úrovnû pﬁirozené produkce rybníka, stupnû intezity hospodaﬁení, pﬁedpokládané velikosti
trÏních ryb a podle dal‰ích kriterií, které mohou zohledÀovat mimoprodukãní funkce rybníkÛ (rekreaãní funkce,
ochrana pﬁírody). Na rybnících s niÏ‰í intenzitou hospodaﬁení (II.1, polointenzifikaãní rybníky, podle smûrnice
MZV ã.j. 1716/88-110 z roku 1988) se nasazuje 1 000 – 3 000 ks/ha násady (K1) nebo 500 – 1 000 ks dvouleté násady (K2) nebo tﬁíletého kapra (K3). V rybnících s vy‰‰í intenzitou hospodaﬁení (kategorie II.2, intenzifikaãní rybníky) se obsádky mohou pohybovat pro násadu (K1) aÏ do 10 000 ks/ha a pro dvouletou násadu aÏ
do 2 000 ks/ha. V souãasnosti se v‰ak tak vysoké obsádky nenasazují a v nejproduktivnûj‰ích rybnících se
pohybují od 1 000 do 1 600 ks/ha. Poãet a druhové sloÏení vedlej‰ích druhÛ je znaãnû promûnlivé. Nejãastûj‰ími vedlej‰ími druhy ryb jsou lín, bílé ryby (cejn, plotice), b˘loÏravé ryby (amur, tolstolobik) a dravé ryby
(‰tika, candát, sumec, okoun).
●
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V˘hodou dvouhorkového zpÛsobu je minimální manipulace s vodou, coÏ je dÛleÏité zejména v such˘ch obdobích u velk˘ch rybníkÛ. Vypou‰tûní rybníka jednou za dva roky znamená také niÏ‰í ztráty Ïivin,
které jsou vyplavovány do recipientu. Minimální manipulace s rybou omezuje rizika poranûní pﬁi dopravû a sniÏuje zatíÏení stresem z náhl˘ch zmûn prostﬁedí. V neposlední ﬁadû zÛstává v˘hodou dvouhorkového cyklu to,
Ïe k nasazení staãí násada s men‰í kusovou hmotností. Nev˘hodou tohoto zpÛsobu je hor‰í moÏnost kontroly
obsádky v druhém roce a rizika spojená s celkovû niÏ‰ími obsádkami (vyjádﬁeno v celkov˘ch hmotnostech na
ha) v prvním roce cyklu, tj. pﬁedev‰ím neúplné vyuÏití pﬁirozené produkce. Tyto skuteãnosti se v posledních
letech kompenzují v prvním roce nasazováním ryb pﬁi sníÏené hladinû vody tak, aby byl dosaÏen pﬁízniv˘
vztah mezi biomasou ryb a objemem vody, dále odlovy hlavnû v prÛbûhu druhého roku, pﬁípadnû dosazování
ryb. Pﬁes zimu jsou ryby pﬁechovávány v hlavních rybnících nebo komorovány v hlub‰ích rybnících, pokud
moÏno prÛtoãn˘ch, s dostateãn˘m pﬁísunem okysliãené vody. Celkem je pro pﬁezimování ryb zapotﬁebí asi
70% celkové v˘mûry rybníkÛ. Ostatní rybníky jsou zimovány zpravidla bez vody a napou‰tûny na jaﬁe pﬁed
nasazením.
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Úspû‰n˘ chov kapra je podmínûn dostatkem kvalitního kapﬁího plÛdku. PlÛdek se odchovává z kapﬁího
embrya získaného z 98 % umûl˘m v˘tûrem na rybí líhni na Mokﬁinách. V tomto zaﬁízení je produkováno aÏ 70
milionÛ kapﬁího embrya (K0) roãnû. Roãní potﬁeba nasazovaného embrya v rámci a.s. ãiní pﬁibliÏnû 60 milionÛ
kusÛ. Pouze malá ãást plÛdku se získává tradiãní metodou pﬁirozeného skupinového v˘tûru (Dubraviova metoda) ve v˘tûrov˘ch rybníãcích s rozlohou asi 50 m2. Pﬁi odchovu plÛdku (K1) v plÛdkov˘ch rybnících se nasazuje 40 tis. aÏ 200 tis. K0/ha. PlÛdkové rybníky tvoﬁí asi 8 % z celkové rozlohy v‰ech obhospodaﬁovan˘ch
rybníkÛ. Jejich individuální rozloha se pohybuje od 1 – 5 ha. Pﬁi nasazování embrya je snahou pﬁipravit rybník
tak, aby nejdÛleÏitûj‰í parametry prostﬁedí (pH, alkalita, rozpu‰tûn˘ kyslík) umoÏÀovaly dobr˘ rÛst kapﬁího
embrya. S tím souvisí i nutnost vhodného sloÏení planktonu, kter˘ by mûl obsahovat pﬁedev‰ím drobnou Ïivoãi‰nou sloÏku (nálevníky, víﬁníky a drobné druhy perlooãek), pﬁedstavující nejvhodnûj‰í potravu pro raná stadia
kapﬁího plÛdku. Odrostl˘ plÛdek je na podzim sloven a pﬁemístûn do komorov˘ch rybníkÛ a na jaﬁe je pﬁesazován do vût‰ích násadov˘ch rybníkÛ. V mnoha pﬁípadech mÛÏe b˘t ponechán v jednom rybníku i pﬁes zimu a sloven druh˘ rok jako dvouletá násada (K2). Kusová váha kapﬁí násady K1 se zpravidla pohybuje od 0,03 do
0,10 kg a tento parametr rozhoduje o dal‰ím zpÛsobu odchovu trÏní ryby. Produkce trÏní ryby v hlavních rybnících je organizována v jednohorkovém nebo dvouhorkovém cyklu (tj. pﬁes jednu nebo dvû letní sezóny), celkovû pak hovoﬁíme o tﬁíletém nebo ãtyﬁletém chovném turnusu. Tﬁílet˘ chovn˘ turnus se pouÏívá k dosaÏení
individuální kusové hmotnosti trÏního kapra (K3) v rozmezí 1,2 - 1,8 kg. âtyﬁlet˘ chovn˘ turnus je urãen pro produkci kapra (K4) kusové hmotnosti nad 2,0 kg.

TABULKA 12. V˘lov trÏních ryb Rybáﬁství TﬁeboÀ, a.s. (v tunách)

rok

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

trÏní kapr

2 508

2 607

2 563

2 699

3 019

2 890

2 460

201

227

228

154

161

174

192

vedlej‰í druhy ryb

TABULKA 13. Rozsah aplikací jednotliv˘ch typÛ hnojiv na pﬁíkladu Nadûjské rybniãní soustavy

rybník

vodní
plocha

rok

(ha)

Nadûje
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Rod

Blaník

PraÏsk˘

63,5

32,0

8,0

10,8

vápno

vápenec superfosfát

NPK

chlévská
mrva

kejda

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

1993

629

858

0

0

2406

952

1994

354

244

0

0

7385

0

1995

315

409

24

16

1095

0

1993

437

718

0

0

2031

625

1994

350

406

3

0

937

0

1995

250

406

25

0

1685

0

1993

449

891

0

0

0

2249

1994

0

393

0

0

0

0

1995

0

392

0

0

0

0

1993

24

370

0

148

925

462

1994

342

370

5

148

0

0

1995

185

275

0

0

462

0

Produkce dvouleté násady Rybáﬁství TﬁeboÀ a.s. pohybuje okolo 2,5 milionu ks roãnû, celková produkce tﬁíleté násady dosahuje v prÛmûru 800 tisíc ks roãnû.
Produkce (pﬁírÛstek vyjádﬁen˘ v kg/ha) se pohybuje v prÛmûru okolo 600 kg/ha, ale maximální produkce v nûkter˘ch rybnících mohou dosahovat hodnot i pﬁes 1 000 kg/ha. Základním principem chovu kapra je
maximální vyuÏití pﬁirozené produkce rybníkÛ a zuÏitkování pﬁirozené potravy (plankton a bentos). Pﬁesto
efektivní chov kapra vyÏaduje doplÀování pﬁirozené potravy krmivy. Tato krmiva jsou v pﬁeváÏné míﬁe pouze
doplÀkem pﬁirozené potravy a pouze pﬁi nejvy‰‰ích intenzitách chovu tvoﬁí podstatnou ãást potravy. V souãasné dobû je snaha optimalizovat rybí obsádku nejen pﬁi nasazení, ale také v prÛbûhu sezóny formou odchytÛ
nebo dodateãn˘m dosazováním, a tím zpÛsobem optimalizovat jak vyuÏívání pﬁirozené potravy, tak i krmiv.
Celkové v˘lovy trÏního kapra a vedlej‰ích druhÛ trÏních ryb v letech 1989 – 1995 ukazuje tabulka 12.
Z uveden˘ch údajÛ je dobﬁe patrné, Ïe produkce zÛstává v posledních letech velmi stabilní. Pﬁirozená produkce rybníkÛ je podporována hnojením. V souãasnosti jsou aplikována pﬁedev‰ím organická (statková) hnojiva.
●
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Hnojení probíhá v jarním období, kdy se aplikuje vût‰í ãást celkové roãní dávky. Pﬁísun hlavních Ïivin, tj. dusíku
a fosforu, se pohybuje v rozmezí od 10 – 140 kg ãistého N/ha a od 2 – 40 kg ãistého P/ha. Rozsah aplikací
jednotliv˘ch typÛ hnojiv je uveden na pﬁíkladu rybníkÛ Nadûjské soustavy v letech 1993 – 1995 (tab. 13).
PﬁestoÏe dávky hnojiv se v posledních letech nezvy‰ují, trofická hladina zÛstává velmi vysoká. V nûkter˘ch
pﬁípadech se na ní podílejí i splachy a odpadní vody ze zemûdûlsk˘ch provozÛ v okolí rybníkÛ. Vápnûní rybníkÛ je dal‰ím v˘znamn˘m opatﬁením zabezpeãující produkci ryb. Cílem tohoto opatﬁení je zabezpeãit doplÀování
tohoto biogenního prvku, stabilizaci poÏadovan˘ch hodnot pH a zachování vhodného pomûru mezi pﬁísunem
organického uhlíku (v hnojivech) a pﬁísunem vápníku. Vápnûní má také desinfekãní v˘znam a uskuteãÀuje se
zpravidla co nejdﬁíve po v˘lovu nebo pﬁed napu‰tûním rybníka (tab.13).
Hospodáﬁské v˘sledky Rybáﬁství TﬁeboÀ a.s. lze charakterizovat jako velmi dobré. V prÛbûhu posledních let se zvy‰uje objem trÏeb za prodej trÏních ryb a v˘robkÛ z vlastního zpracování. Prodej trÏních ryb je
realizován v prÛbûhu celého roku, a to hlavnû zásluhou znaãného odchytu trÏního kapra na plné vodû v období kvûtna aÏ záﬁí (v roce 1994 bylo takto realizováno 33 % z celkového objemu trÏeb za prodej ryb). Celkem
78 % trÏních ryb bylo exportováno. V roce 1994 do‰lo poprvé k velmi tûsnému pﬁiblíÏení cen Ïiv˘ch ryb na
export a na tuzemském trhu. I tato skuteãnost pﬁíznivû ovlivnila dosaÏené v˘sledky. Velmi v˘znamnou souãástí odbytu trÏních ryb se stala vlastní zpracovna ryb v Tﬁeboni. V letech 1989 – 1995 do‰lo ke znaãnému
poklesu v produkci kachen, nicménû v˘sledky z posledních let ukazují, Ïe tento propad se zastavil a souãasn˘
stav produkce drÛbeÏe lze povaÏovat za stabilizovan˘ na úrovni asi 20 % ve srovnání s rokem 1990. Dosavadní ekonomické v˘sledky dávají dobr˘ pﬁedpoklad pro úspû‰né hospodaﬁení a.s. i v dal‰ích letech.

Chov sladkovodních ryb má v âeské republice velmi dlouhou tradici. V souãasné dobû pﬁedstavuje
rybáﬁství jediné v˘znamné odvûtví ãeského zemûdûlství, které pﬁi transformaci po roce 1989 zaznamenalo
rÛst v˘roby (MZe âR 1995).

●
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5.4.V¯ZNAM PRODUKCE RYB V âESKÉ REPUBLICE

Objem ryb, produkovan˘ chovem v âR, se od roku 1989 zv˘‰il pﬁibliÏnû o 8 % (tab. 14). Rybáﬁské
sdruÏení (RS) pﬁitom pﬁedpokládá, Ïe do roku 1998 dosáhne produkce ryb u nás 24 tis. tun trÏních ryb. Je‰tû
optimistiãtûj‰í pohled má Ministerstvo zemûdûlství âR, které tvrdí, Ïe uvedené mnoÏství ryb bylo vyprodukováno jiÏ v roce 1995.

TABULKA 14. Produkce trÏních ryb v âR (v tis. tun)

rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

produkce

19,0

17,5

19,5

16,5

19,0

19,0 (22,3)*

* údaj MZe âR

V âeské republice existovalo v roce 1995 pﬁibliÏnû 51 000 hektarÛ rybníkÛ, z nichÏ pﬁibliÏnû 30 000 ha
obhospodaﬁují ãlenové Rybáﬁského sdruÏení. Více neÏ 70 % celkové plochy rybníkÛ se nachází v jiÏních
âechách. Hlavním chovn˘m druhem zÛstává u nás kapr obecn˘ (Cyprinus carpio), kter˘ tvoﬁí 88 % produkce
(tab.15). Na celkové produkci se nejvíce podílejí specializovaní producenti ryb (79,8 %), úlovky na udici pﬁedstavují 17,9 % a uÏivatelé rybníkÛ a vodních ploch s extenzivním vyuÏitím roãnû pﬁispívají do celkové bilance
pouze 2,3 %.

●
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TABULKA 15. Podíl jednotliv˘ch druhÛ a skupin ryb na produkci trÏních ryb v âR (1994) v %

druh /skupina

podíl

kapr obecn˘ (Cyprinus carpio)

88,0

b˘loÏravé ryby

4,5

pstruh duhov˘ (Salmo gairdneri)

3,0

lín obecn˘ (Tinca tinca)

1,5

síh (Coregonus ssp.)

1,0

dravé ryby – ‰tika obecná (Esox lucius)

1,0

candát obecn˘ (Stizostedion lucioperca)
sumec velk˘ (Silurus glanis)
1,0

Objem v˘vozu ryb z âR se od roku 1989 témûﬁ ztrojnásobil. Hlavní exportní rybou je i nadále kapr, v jehoÏ v˘vozu mûla âR v roce 1994 evropsk˘ primát. Jen do Spolkové republiky Nûmecko bylo v roce 1994
dodáno 2 084 tun kaprÛ. Dynamiku v˘vozu ryb z âR v období 1990 - 1995 a podíl exportu pﬁibliÏuje tabulka 16.

●
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ostatní

TABULKA 16. V˘voz ryb z âR

rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

v˘voz (t)

2,7

4,6

5,6

9,3

7,5

7,4

podíl (%)

14,2

26,3

28,7

56,3

39,5

39,0

I v roce 1995 tvoﬁil hlavní poloÏku v˘vozu sladkovodních ryb z âR kapr obecn˘, jehoÏ export do 5. 12.
1995 ãinil celkem 5 260,3 tun. V roce 1995 dodávaly západoãeské rybáﬁské firmy na ãesk˘ trh kilogram kapra
za 40,- Kã a pﬁipoãítavaly si je‰tû pûtiprocentní daÀ, kdeÏto prodejní cena pro nûmecké dovozce dosahovala
1,90 DM (35,- Kã). Nûmeãtí velkoobchodníci nakupují v âR nejãastûji kapry o hmotnosti do 1,6 kg, o které
naopak tuzem‰tí obchodníci nemají takﬁka Ïádn˘ zájem. Îiv˘ kapr I. jakosti (1,0 – 2,5 kg) se k 12. 12. 1995
prodával v âR v prÛmûru za 53,11 Kã/kg. Nejvy‰‰í trÏní ceny byly zaznamenány v Praze, na severní Moravû
a v severních âechách (prÛmûr 56 Kã/kg), zatímco v jiÏních âechách dosahovala pouze 44 Kã/kg. Vysok˘
rabat obchodníkÛ, kter˘ v nûkter˘ch pﬁípadech pﬁesahuje 25 %, mÛÏe podle nûkter˘ch názorÛ v blízké budoucnosti ohrozit prodej ryb na domácím trhu.
Souãasná spotﬁeba ryb je ov‰em v âR jen 4,5 kg na osobu a rok, z ãehoÏ 1 kg pﬁipadá na ryby sladkovodní. Pﬁitom celosvûtová prÛmûrná spotﬁeba dosahuje 13 kg/osoba/rok. Nízká konzumace ryb ze strany
domácích spotﬁebitelÛ, která v posledních letech stagnuje nebo má jen mírnû stoupající tendenci, se podle
situaãní a v˘hledové zprávy Ministerstva zemûdûlství âR promítla i do mírného poklesu v˘roby trÏních ryb
u specializovan˘ch producentÛ. Nadále pﬁevaÏuje trend sezónních prodejÛ Ïiv˘ch ryb hlavnû o vánoãních a velikonoãních svátcích. Plynulej‰ím objednávkám v prÛbûhu celého roku, jeÏ jsou chovatelé ryb schopni bez pro●
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blémÛ uspokojit, brání podle MZe âR nesprávné zvyklosti ve v˘Ïivû lidí a nedostateãnû pﬁipravená obchodní
síÈ. V roce 1989 ãinila roãní spotﬁeba ryb na jednoho obyvatele 6 kg a i tehdy byla hodnocena jako nízká.
Roãní spotﬁeba rybího masa tak v˘raznû zaostává za prÛmûrnou konzumací ryb ve vût‰inû evropsk˘ch státÛ
(tab.17). Rybáﬁství TﬁeboÀ, a.s., které pﬁedstavuje nejvût‰ího producenta trÏních ryb v âR, vylovilo v roce
1995 podle oficiálních údajÛ, uveﬁejnûn˘ch v tisku, 2 500 – 2 600 tun ryb. V prÛbûhu jara a léta rybáﬁi vylovili
885 tun, zbytek pﬁipadá na podzimní v˘lovy, zahájené jiÏ koncem záﬁí 1995.
Z celkového mnoÏství ryb, vyprodukovan˘ch v roce 1995 akciovou spoleãností Rybáﬁství TﬁeboÀ, tvoﬁil
kapr 2 460 tun a ostatní ryby 162 tun. Jiné druhy ryb neÏ je kapr tﬁeboÀské rybáﬁství vyváÏí, protoÏe je poÏadují v˘znamní zahraniãní odbûratelé kaprÛ (MZe âR 1995).

TABULKA 17. PrÛmûrná spotﬁeba ryb v nûkter˘ch evropsk˘ch státech (1994) kg/osoba/rok

Norsko

41,0

Rusko

32,0

Francie

31,0

·védsko

27,0

Velká Británie

19,0

Spolková republika Nûmecko

12,0

Rakousko

8,0

âeská republika

4,5

●
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zemû

TABULKA 18. Podíl jednotliv˘ch druhÛ ryb na produkci trÏních ryb Rybáﬁstvím TﬁeboÀ (odhad 1995 v %)

druh

podíl

kapr obecn˘ (Cyprinus carpio)

93,8

lín obecn˘ (Tinca tinca)

1,5

amur bíl˘ (Ctenopharyngodon idella)

1,5

tolstolobik obecn˘ (Hypophtalmichthys molitrix)

1,4

‰tika obecná (Exos lucius)

0,4

candát obecn˘ (Stizostedion lucioperca)

0,4

ostatní

1,0

●
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8. Charakteristické
„Mokré louky“ v jiÏní
ãásti v˘topy rybníka
RoÏmberk
(foto S. Kuãera)
9. Zátah pﬁi podzimním
v˘lovu rybníka
(foto J. ·evãík)
10. Podzimní v˘lov na
tﬁeboÀsk˘ch rybnících
(foto J. ·evãík)
11. Záplavy v luÏních
lesích v inundaci ﬁeky
LuÏnice
(foto J. ·evãík)
●
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12. Novoﬁecké moãály u
Le‰tiny a Nová ﬁeka
(foto J. ·evãík)
13. VáÏení ryb pﬁi
podzimním v˘lovu
(foto J. ·evãík)
14. Meandrující ﬁeka
LuÏnice v pﬁirozeném
korytu
(foto J. ·evãík)
●
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15. Meandry ﬁeky
NeÏárky
(foto S. Kuãera)
16. Hráz rybníka
RoÏmberk
(foto S. Kuãera)
●
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6. HYDROBIOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ V¯VOJE T¤EBO≈SK¯CH RYBNÍKÒ
OD KONCE 19. STOLETÍ.
Rybniãní soustavy TﬁeboÀské pánve pﬁedstavují unikátní systémy umûl˘ch vodních nádrÏí, které se bûhem staletí staly neodûlitelnou souãástí krajiny. Stalet˘ proces integrace nov˘ch, ãlovûkem vytvoﬁen˘ch vodních
nádrÏí – biotopÛ – do sloÏit˘ch ekologick˘ch vazeb v krajinû, nebyl hospodáﬁskou aktivitou ãlovûka pﬁíli‰ ovlivÀován aÏ do konce minulého století. V˘sledn˘ stav, kter˘ byl zaznamenán v dobû ·ustova pÛsobení v druhé
polovinû minulého století, lze z ekologického hlediska právem povaÏovat za v˘sledek pﬁirozen˘ch pﬁírodních
procesÛ. Právû tato ãlovûkem zãásti vytvoﬁená krajina a pﬁirozen˘m v˘vojem dosaÏená harmonická ekologická situace je podstatou hodnoty TﬁeboÀské pánve jako biosférické rezervace UNESCO.
Znaãné zmûny, které nastaly v tomto století v zemûdûlském hospodaﬁení v krajinû, v˘znamnû ovlivnily
jak jednotlivé biotopy, tak celkovou funkci krajiny. Tento proces lze struãnû charakterizovat jako intenzifikaci
produkãního vyuÏívání krajiny. Rybníky jako v˘znamná souãást hydrologického systému povrchov˘ch vod TﬁeboÀska pﬁirozenû integrují ve‰keré dopady hospodáﬁské ãinnosti v povodí. Souãasnû vlastní obhospodaﬁování
rybníkÛ se v˘znamn˘m zpÛsobem zpûtnû podílí na kvalitû povrchov˘ch vod a na celkovém hydrologickém
reÏimu. Je proto zﬁejmé, Ïe rybníky mají v tﬁeboÀské krajinû jednu z klíãov˘ch ekologick˘ch funkcí.

Pouze kvalitativní charakteristika problémÛ není dostateãn˘m v˘chodiskem pro vytvoﬁení racionálního
plánu obhospodaﬁování a vyuÏívání nádrÏe tak, aby pﬁinejmen‰ím nedocházelo k dal‰ímu zhor‰ování kvality
vody, pﬁípadnû aby bylo dosaÏeno zlep‰ení. V˘chodiska je tﬁeba hledat v pochopení dlouhodob˘ch procesÛ,
které lze v rybnících pozorovat, v jejich anal˘ze a hledání pﬁíãinn˘ch souvislostí mezi pozorovan˘mi zmûnami
a hospodáﬁsk˘mi zásahy, které jim pﬁedcházely. Je proto nezbytné dokumentovat zmûny ve struktuﬁe rybniãních biocenóz a pﬁedev‰ím zmûny, které nastaly v kvalitû vody. Právû kvalita vody na jedné stranû v˘raznû
ovlivÀuje v‰echny ostatní sloÏky rybniãní biocenózy, na stranû druhé struktura planktonu, zejména rozvoj sinic
a ﬁas, v˘znamnû ovlivÀuje dÛleÏité parametry kvality vody.
Cílem této kapitoly je z hydrobiologického hlediska posoudit, jaké zmûny nastaly pﬁedev‰ím v kvalitû
rybniãních vod a fytoplanktonu v dÛsledku zavádûní moderních zpÛsobÛ chovu ryb od poãátku století a v dÛsledku intenzifikace produkce ryb zejména v období 50. aÏ 80. let.
6.1. STAV RYBNÍKÒ NA P¤ELOMU 19. A 20. STOLETÍ
Na‰e znalosti o stavu rybníkÛ koncem minulého století, zejména o jejich oÏivení, jsou jen mozaikovité a vycházejí pﬁedev‰ím z prací soustﬁedûn˘ch v Archivu pro pﬁírodovûdeck˘ v˘zkum âech (1889 – 1895) a dále z díla
J. ·usty (1884, 1898). Nicménû pﬁedev‰ím údaje o zpÛsobu hospodaﬁení a v˘voji tﬁeboÀského rybníkáﬁství,
které ·usta shrnul v knize „Pût století rybniãního hospodáﬁství v Tﬁeboni“, umoÏÀují alespoÀ ãásteãnû rekonstruovat, jak vypadaly rybníky na poãátku tohoto století. UÏ v této práci si ·usta v‰ímá hlavních faktorÛ pro
formování rybniãní biocenózy a pro celkovou produkci, tj. kvality vody, velikosti rybí obsádky a nûkter˘ch opatﬁení ke zv˘‰ení produkce rybníkÛ, napﬁ. letnûní.
●
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Souãasn˘ stav vût‰iny lokalit jasnû ukazuje, Ïe právû tento poÏadavek je nanejv˘‰ aktuální. Intenzivní
rybáﬁské obhospodaﬁování (hnojení rybníkÛ, krmení ryb) spolu s vlivy z povodí (zemûdûlská v˘roba, komunální
zneãi‰tûní) jsou pﬁíãinou eutrofizace rybníkÛ. Vysoké koncentrace Ïivin, nadmûrn˘ rozvoj sinic a ﬁas, extrémní
kolísání koncentrace kyslíku ve vodû, velké v˘kyvy pH jsou zﬁetelné symptomy velmi pokroãilé eutrofizace a ukazují na naru‰ení stability rybniãních biocenóz.

6. HYDROBIOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ

Rybníky byly a jsou úãelové vodní stavby. Z hospodáﬁského hlediska je produkce ryb jejich hlavní funkcí
a racionální obhospodaﬁování je nezbytnou podmínkou jejich existence. Chov ryb spoãívá svou podstatou ve
vyuÏití produkãního potenciálu rybniãního ekosystému. V souãasné dobû je tento produkãní potenciál umûle
zvy‰ován rÛzn˘mi hospodáﬁsk˘mi zásahy. Pokud si rybníky mají zachovat pﬁirozen˘ základ produkãních procesÛ, potom je nutné udrÏet jejich ekologickou stabilitu a zachovat také jejich pﬁírodní hodnoty.

●
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Obsah rozpu‰tûn˘ch látek a zejména Ïivin v povrchov˘ch vodách TﬁeboÀska byl na poãátku století nepochybnû velmi nízk˘. Tato skuteãnost byla známa jiÏ ·ustovi (1898), stejnû jako její pﬁíãiny, tj. na Ïiviny chudé geologické podloÏí tvoﬁené Ïulami po obvodu pánve a jílovito-písãit˘mi usazenimami v její centrální ãásti.
S vyuÏitím souãasn˘ch znalostí o interakci mezi povrchovou vodou a geologick˘m substrátem mÛÏeme odhadovat, Ïe povrchové vody náleÏely k pﬁechodnému typu hydrogenuhliãitano-síranov˘ch vod s hlavními kationty
Ca a Na (HCO3- SO42- - Ca2+ Na+) s velmi nízkou mineralizací (tj. obsahem rozpu‰tûn˘ch látek). Lze dÛvodnû
pﬁedpokládat, Ïe koncentrace fosforu a dusíku byly nepatrné, alkalita velmi nízká a hodnoty pH se patrnû pohybovaly okolo 6. Podle dne‰ních kriterií by bylo moÏné zaﬁadit vût‰inu rybníkÛ k oligotrofním, nejv˘‰e mezotrofním typÛm vodních nádrÏí. Pﬁítomnost ãetn˘ch ra‰elini‰È v TﬁeboÀské pánvi se patrnû v˘znamnû podílela na
prohlubování kyselosti povrchov˘ch vod a zpÛsobovala jejich hnûdavé zabarvení. Produkce ryb i celého rybniãního ekosystému byla na pﬁelomu století zﬁetelnû limitována nedostatkem Ïivin. ·usta (1898) si v‰ímá, Ïe
produkce ryb v nûkter˘ch nov˘ch nebo obnoven˘ch rybnících po nûkolika letech klesá, a pﬁíãinu vidí ve vyãerpání Ïivin vázan˘ch ve dnû. Tento proces „stárnutí“ se nepochybnû dlouhodobû uplatÀoval ve vût‰inû rybníkÛ,
které byly zaloÏeny v prÛbûhu 14. aÏ 16. století. Jedin˘m opatﬁením k obnovení produkãní schopnosti rybníkÛ
bylo letnûní, pﬁípadnû pastva na osetém dnû rybníka. Nicménû ani tato opatﬁení nebyla v 17. a 18. století
praktikována dÛslednû. Proto byla vût‰ina rybníkÛ v první polovinû 19. století velmi chudá na Ïiviny a jen málo
produktivní. ·usta cituje nûkteré údaje z tﬁeboÀského archivu, z nichÏ lze pﬁibliÏnû odhadnout prÛmûrnou produkci ryb okolo roku 1800 asi na 30 kg/ha. Rybí obsádka nebyla v období pﬁed rokem 1850 zpravidla poãetnû
velká, nicménû ãasto byla vût‰í, neÏ odpovídalo produkãním moÏnostem na Ïiviny chud˘ch rybníkÛ. Její vliv
na plankton a ostatní sloÏky rybniãní biocenózy lze tûÏko odhadovat, ale patrnû nebyl velk˘. Fungování celé
biocenózy bylo ﬁízeno pﬁedev‰ím nedostatkem Ïivin.
V˘znam Ïivin pro zv˘‰ení celkové produktivity ·usta popisuje uÏ v druhé polovinû 19. století. Vût‰inou
se jednalo o rybníky, které mûly kontakt s vût‰ími sídly nebo zemûdûlsk˘m hospodáﬁstvím. V˘sledky z takov˘ch rybníkÛ stimulovaly první pokusy zámûrnû zv˘‰it úÏivnost vody hnojením statkov˘mi hnojivy. V˘sledkem
bylo nejen zv˘‰ení produkce ryb, ale znaãné zmûny v rybniãní biocenóze, zejména v nárÛstu mnoÏství zooplanktonu (·USTA 1884).
PﬁibliÏnû v tomto období vycházejí první práce v Archivu pro pﬁírodovûdn˘ v˘zkum âech. Tyto botanické a zoologické studie poskytují první informace pﬁedev‰ím o v˘skytu jednotliv˘ch druhÛ a v nûkter˘ch pﬁípadech i první informace o masovém rozvoji nûkter˘ch druhÛ v rybniãních biocenózách. HansgirgÛv „Prodromus
ãesk˘ch ﬁas sladkovodních“ (1889, 1890, 1892) dokládá spolehlivû v˘skyt mnoha sinic a ﬁas, které se v rybnících vyskytují i v souãasnosti. V tûchto pracích lze najít údaje o v˘skytu druhÛ rodu Pediastrum, Scenedesmus, Actinastrum, Dictyosphaerium, Oocystis, Volvox a dále o hojném roz‰íﬁení litorálních vláknit˘ch ﬁas
(napﬁ. rodÛ Oedogonium, Coleochaete, Bulbochaete). I kdyÏ Hansgirgovy práce nelze pouÏít k odhadu dominance nûkter˘ch skupin, pomûrnû ãasté odkazy na v˘skyt krásivek (Desmidiales) v tﬁeboÀsk˘ch rybnících
mohou ukazovat na kyselou reakci rybniãních vod. Hansgirg v‰ak uÏ koncem 19. století zaznamenal v nûkter˘ch tﬁeboÀsk˘ch rybnících v letním období masov˘ rozvoj planktonní sinice Aphanizomenon flos-aquae a dále
vodní kvût sinic rodÛ Anabaena a Microcystis. Podobn˘ obraz o ﬁasové floﬁe podává z rybníkÛ Budûjovické
pánve Dechant (1914). Stejnû jako Hansgirg uvádí ãast˘ v˘skyt druhÛ, které jsou dnes známé pﬁedev‰ím z kysel˘ch vod a ra‰elini‰È (tj. krásivky - Desmidiales a dále sinice Chroococcus turgidus). Z této práce vypl˘vá
hojn˘ v˘skyt obrnûnek (Ceratium a Peridinium), zástupcÛ tﬁídy Chrysophyceae (Synura, Dinobryon, Uroglena)
a tﬁídy Euglenophyceae (Euglena, Trachelomonas, Phacus). Dechant popisuje i z budûjovick˘ch rybníkÛ pﬁípady letního vodní kvûtu sinic Aphanizomenon flos-aquae a Anabaena flos-aquae.
Podobnû v Archivu pro pﬁírodovûdeck˘ v˘zkum âech vy‰ly práce Friãe a Vávry (1895) a Kafky (1891)
zab˘vající se Ïivoãi‰nou sloÏkou rybniãních spoleãenstev (viz kapitola 6.7.).
Údaje o vodní vegetaci jsou z tohoto období skromné. Nicménû ·ustovy zmínky (1884, 1898) ukazují
na to, Ïe rybníky mûly vût‰inou dobﬁe vyvinut˘ litorál jak s tvrdou vegetací, tak s pásmem mûkké ponoﬁené
vegetace. Rozvoj makrofyt byl pﬁirozenû omezován pouze Ïivinami, hloubkou vodního sloupce a mechanicky

●
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proudûním vody na návûtrné stranû rybníka. Poznámky o nutnosti regulovat rÛst makrofyt v produkãních rybnících svûdãí o znaãném v˘skytu makrovegetace, zejména v men‰ích mûlãích rybnících. Druhového sloÏení
rybniãní vegetace si okrajovû v‰ímá Dechant (1914). V jeho práci najdeme doklady o druhové pestrosti a bûÏném roz‰íﬁení dnes vzácn˘ch vodních a pobﬁeÏních rostlin (Utricullaria sp. div., Hottonia palustris, Nymphoides peltata, Eriophorum). V mûlk˘ch ãástech rybníkÛ se bûÏnû vyskytovaly porosty char (rody Chara, Nitella).
6.2. STAV RYBNÍKÒ VE 30. LETECH

6.3. STAV RYBNÍKÒ V 50. – 70. LETECH
Velmi dobﬁe mÛÏeme doloÏit dopad pokraãujícího vápnûní a hnojení rybníkÛ na chemismus vod a následné zmûny v planktonu od 50 let. Zﬁeteln˘m dÛsledkem vápnûní je posun v chemické klasifikaci vod tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ k pravému hydrogenuhliãitanovému typu vod s pﬁevahou kationtÛ Ca a Mg. PrÛmûrná vodivost 193 µS.cm -1 a celková mineralizace (rozpu‰tûné látky 172 mg.l-1) jiÏ zﬁetelnû ukazují na umûlé zv˘‰ení
tûchto hodnot ve srovnání s pÛvodními pomûry (tab.19, srovnej tab. 25 pískovny a tÛnû, které si zachovávají
do urãité míry pÛvodní charakter chemismu vod). Posun k HCO3- Ca2+-Mg 2+ typu se projevil zv˘‰ením prÛmûrn˘ch hodnot pH nad 7 a nárÛstem alkality na prÛmûrnou hodnotu 1,55 meq.l-1. Znaãné mnoÏství aplikovan˘ch hnojiv, pﬁedev‰ím minerálních, tj. superfosfátu a ledku, se v˘raznû projevilo v koncentracích dostupn˘ch
●
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O sloÏení fytoplanktonu i celkovém obrazu planktonního spoleãenstva v 30. letech dobﬁe informují
práce Nováãka (1935, 1941) a B. Fotta (1938). Z jejich v˘sledkÛ je patrné, Ïe vy‰‰í nabídka Ïivin, zejména
hydrogenuhliãitanÛ (tj. vy‰‰í alkalita) a fosfátÛ umoÏnila intenzivnûj‰í rozvoj fytoplanktonu. V rybnících dochází
zejména v jarním období k vegetaãnímu zákalu, kdy prÛhlednost v dÛsledku rozvoje drobn˘ch druhÛ chlorokokálních ﬁas, zelen˘ch biãíkovcÛ a rozsivek klesá k hodnotám okolo 1 m. Pﬁítomnost drobného fytoplanktonu
stimulovala rozvoj zooplanktonu, jehoÏ biomasa se v tomto období zﬁetelnû zvy‰uje. Dosud nízké rybí obsádky (100 - 300 ind/ha) umoÏÀovaly siln˘ rozvoj zooplanktonu, zejména velk˘ch druhÛ perlooãek rodu Daphnia,
které bûhem pozdního jara a zaãátkem léta svou filtraãní aktivitou zpravidla potlaãily drobn˘ fytoplankton.
Volná nabídka Ïivin a zejména nadbytek fosforu stimulovaly v letním období rozvoj sinic. Jednalo se pﬁedev‰ím o druhy Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa, nûkteré druhy rodÛ Anabaena a Gomphosphaeria. Vodní kvût sinic se v 30. letech stává bûÏn˘m jevem v letním planktonu mnoha rybníkÛ. Sezónní
prÛbûh biomasy fytoplanktonu vykazoval zpravidla první maximum v ãasném pﬁedjaﬁí a druhé, ãasto vût‰í,
maximum nastávalo v letním období v prÛbûhu vodního kvûtu. I pﬁes tyto zmûny zÛstávala prÛhlednost vody
po vût‰inu sezóny vy‰‰í neÏ 1,5 m. Vzhledem k tomu, Ïe prÛmûrná hloubka rybníkÛ se pohybuje zpravidla
okolo 1 m, je zﬁejmé, Ïe rozvoj fytoplanktonu v tomto období je‰tû neovlivÀoval negativnû ponoﬁenou rybniãní
vegetaci.
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Vápnûní rybníkÛ a zvy‰ování úÏivnosti hnojením, stejnû jako pﬁikrmování ryb zavádûné od konce 19. století, se projevily v mírném zv˘‰ení a stabilizaci produkce ryb. Pﬁesto se prÛmûrné hodnoty produkce je‰tû
poãátkem 30. let pohybovaly v rozsahu 50 aÏ 100 kg/ha (SCHÄFERNA 1924, MOKR¯ 1935, JÍROVEC, JÍROVCOVÁ 1938). Zaãátkem 30. let se pﬁistoupilo k intenzivní aplikaci minerálních hnojiv, zejména superfosfátu.
Souãasnû s tím se objevují první práce o chemismu rybniãních vod. Jírovec (1937) a Jírovec a Jírovcová
(1938) popisují chemismus vod lednick˘ch a lnáﬁsk˘ch rybníkÛ. Lednické rybníky, pﬁirozenû eutrofní, vykazovaly vysok˘ obsah rozpu‰tûn˘ch látek (hlavnû síranÛ a chloridÛ), vysoké hodnoty alkality (4 meq.l-1) i dostatek
Ïivin a organick˘ch látek. Lnáﬁské rybníky odráÏely chud‰í Ïivinové pomûry krystalinika âeského masivu a jsou
pravdûpodobnû chemick˘m sloÏením podobné vodám TﬁeboÀska. Vápnûním a hnojením v‰ak bylo ve lnáﬁsk˘ch
rybnících dosaÏeno jiÏ ve 30. letech neutrální nebo mírnû alkalické reakce vody a alkalita se pohybovala okolo
1 meq.l-1. Podle v˘sledkÛ pouÏívan˘ch metod lze odhadnout, Ïe koncentrace fosforu dosahovaly nûkolika
desítek µg.l-1. MnoÏství dusíku (hlavnû dusiãnanÛ) bylo patrnû stále velmi nízké (okolo 100 µg.l-1), ãasto pod
mezí stanovitelnosti v té dobû dostupn˘mi metodami. Jírovec, Jírovcová (1938) citují v˘sledky ·tûpána (1928),
ze kter˘ch vypl˘vá, Ïe tﬁeboÀské rybníky si je‰tû ve 20. letech zachovávaly více oligotrofní charakter s pH
okolo 6 a hodnotami alkality od 0,4 do 0,8 meq.l-1. Jen vyjimeãnû, zpravidla po letnûní, pﬁesahovaly hodnoty
pH 7 a alkalita byla vy‰‰í neÏ 1 meq.l-1.

slouãenin fosforu a dusíku. Vzhledem k pouÏívan˘m metodám lze v‰ak v˘sledky stanovení koncentrací dusiãnanÛ
a fosforeãnanÛ z ústﬁední rybáﬁské laboratoﬁe v Tﬁeboni (DEJDAR 1954 – 1963, nepubl.) povaÏovat za nadhodnocené. Pﬁesnûj‰í údaje o koncentracích slouãenin dusíku a fosforu z tohoto období, které jsou dostupné z malého poãtu blatensk˘ch rybníkÛ, ukazují na ponûkud niÏ‰í prÛmûrn˘ obsah N a P (HRBÁâEK 1962, tab. 20).
TABULKA 19. Chemické sloÏení rybniãních vod v období 1954 – 1993 (TﬁeboÀsko)
Rok

pH Vodivost org.N NO3-N PO4-P HCO3-

Cl -

1954

7,4

171

1955

7,6

186

1956

7,1

1957

K+

Na +

Mg 2+ Ca 2+

∑
Poãet
iontÛ rybníkÛ

mg.l -1
0,58

0,17

90,6

6,9

16,3

5,5

5,7

4,1

25,3 157,7

72

1,7

0,47

0,07

81,2

7,6

14,0

5,6

5,8

4,0

24,2 145,4

76

209

2,4

0,91

0,25

116,2

7,9

19,0

5,4

7,9

5,6

33,2 201,3

118

7,4

198

2,6

0,23

0,11

94,4

8,8

24,1

4,9

6,1

5,4

28,9 174,4

83

1958

7,5

200

2,27

0,19

95,3

7,8

20,0

4,7

6,9

5,3

30,3 181,7

65

1959

7,9

190

1,5

1,69

0,22

85,8

8,4

17,8

4,9

7,4

4,4

26,8 163,5

86

1960

7,5

166

0,9

1,10

0,14

76,5

6,4

17,9

4,2

5,4

3,7

24,7 144,4

81

1961

7,6

223

2,7

0,63

0,21

107,2

8,9

20,0

4,8

6,6

5,4

32,7 188,8

59

1963

7,1

0,03

0,35

103,9

9,1

26,4

4,7

5,8

5,5

33,9 189,2

132

PrÛmûr

7,5

0,88

0,19

94,6

8,0

19,5

5,0

6,4

4,8

28,9 171,8
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µS.cm -1

SO4 2-

193

2,0

TABULKA 20. V˘voj trofick˘ch pomûrÛ rybniãních vod v období 1954 – 1993
Rok

pH

NO3-N

NH4-N

TN

PO4-P

TP

Chlorofyl prÛhlednost

Poãet
rybníkÛ

Oblast

µg.l-1

m

0,20

35

1,70

9

Blatná

mg.l -1
1954 – 1958

8,3

0,07

0,09

1,00

1973 – 1978

8,2

0,13

0,39

1,27

0,05

0,11

66

1,27

10

TﬁeboÀ

1979 – 1980

8,3

0,11

0,11

1,55

0,04

0,12

48

0,97

33

Blatná

1990 – 1991

8,5

0,12

0,12

2,60

0,05

0,29

121

0,45

35

TﬁeboÀ

1992 – 1993

8,2

0,14

0,23

2,48

0,09

0,24

95

0,52

91

TﬁeboÀ

Nicménû pﬁítomnost vy‰‰ích koncentrací minerálních forem dusíku a fosforu v tﬁeboÀsk˘ch rybnících je
do urãité míry pravdûpodobná a souvisí patrnû s relativnû nízk˘mi rybími obsádkami v 50. a 60. letech. Nízké
rybí obsádky (do 400 ind/ha), pﬁesnûji niÏ‰í predaãní tlak ryb na zooplankton, udrÏovaly podobné sloÏení zooplanktonu, jaké bylo v 30. letech. Velké perlooãky ãasto tvoﬁily vût‰inu biomasy zooplanktonu a úãinnû kontrolovaly rozvoj drobného fytoplanktonu (tab. 21). Tímto zpÛsobem zooplankton zároveÀ omezoval vyuÏívání
dostupné zásoby minerálních Ïivin fytoplanktonem a proto mohly b˘t stanoveny i znaãné vysoké koncentrace
rozpu‰tûn˘ch forem dusíku a fosforu.
●
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TABULKA 21. V˘skyt pﬁípadÛ dominance velk˘ch perlooãek rodu Daphnia (TﬁeboÀsko)

Hrbáãek
(nepubl.)
1954 – 1958

Fuka
(1985)
1979 – 1984

Pechar
(1995)
1990 – 1991

poãet lokalit

27

57

91

poãet odebran˘ch vzorkÛ

88

157

153

68 (77)

26 (17)

20 (13)

autor období

poãet pﬁípadÛ dominance rodu Daphnia (%)

V 50. aÏ 60. letech hnojení a zvy‰ování obsádek bylo znaãnû nerovnomûrné. Jednotlivé rybníky se
v˘znamnû li‰ily v mnoÏství aplikovan˘ch hnojiv i ve velikosti obsádky. Ve vût‰inû pﬁípadÛ intenzita hospodaﬁení vzrÛstala, ale ﬁada rybníkÛ byla dosud obhospodáﬁována extenzivnû, tj. s niÏ‰ími obsádkami a minimálními
dávkami hnojiv. Nûkteré men‰í rybníky nebyly obhospodaﬁovány vÛbec, a jejich biocenózy nebyly eutrofizací
vod pﬁíli‰ ovlivnûny. V krajinû tak zÛstalo velké spektrum lokalit se znaãnû odli‰n˘mi trofick˘mi pomûry.
V˘sledky algologického a hydrobiologického sledování tak mohly pﬁinést podrobné informace o typickém
zastoupení hlavních taxonÛ fytoplanktonu v jednotliv˘ch trofick˘ch typech rybníkÛ. Tyto v˘sledky shrnují práce
B. Fotta (1967) a Marvana et al. (1978).

●
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Postupné zvy‰ování mnoÏství Ïivin hnojením (zpoãátku men‰ím mnoÏství organick˘ch hnojiv, pozdûji
od 30. do 60. let hlavnû minerálními hnojivy (superfosfát, ledek a moãovina) zpÛsobilo, Ïe v 50. letech lze
intenzivnû obhospodaﬁované rybníky povaÏovat za eutrofní (tab. 19, 22). Souãasnû se v 50. a 60. letech
v˘raznû projevuje vliv vy‰‰ích rybích obsádek na strukturu planktonu a tím i na mnoÏství a druhové sloÏení
fytoplanktonu, a tudíÏ i na kvalitu vody. V 50. a 60. letech se pﬁi niÏ‰í obsádce ryb na druhovém sloÏení fytoplanktonu v˘raznû podílely biãíkovci tﬁídy Cryptophyceae a dále velké druhy Ceratium hirundinella, Volvox
aureus, Eudorina spp. a v letním období koloniální planktonní sinice zejména Aphanizomenon flos-aquae. Pﬁi
vy‰‰ích obsádkách, kdy byl velk˘ zooplankton potlaãen, fytoplankton vytváﬁel vegetaãní zákal. PrÛhlednost
vody klesala pod 1 m, nûkdy aÏ na 50 cm, voda získala zelené nebo zelenohnûdé zabarvení. Za této situace
pﬁevládaly chlorokokální ﬁasy (zejména druhy rodÛ Scenedesmus, Pediastrum, Oocystis, Coelastrum, Planktosphaeria, Tetraedron, Crucigenia, Micractinium, Lagerheimia, Dictyosphaerium a dal‰í) spolu s rozsivkami
(Nitzschia, Stephanodiscus, Cyclotella), zelen˘mi biãíkovci (Volvocales) a sinicemi (Anabaena, Microcystis,
Merismopedia). PrÛmûrné koncentrace slouãenin N a P a mnoÏství fytoplanktonu (vyjádﬁené jako koncentrace
chlorofylu) jsou uvedeny v tabulce 20.
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V rybnících, které lze oznaãit jako oligotrofní nebo mezotrofní, se na sloÏení fytoplanktonu podílely
zpravidla zástupci tﬁídy Chrysophyceae (rody Synura, Mallomonas, Dinobryon, Chrysococcus) spolu s obrnûnkami (Ceratium a Peridinium). Pomûrnû ãasto jsou zastoupeni biãíkovci tﬁídy Cryptophyceae. V˘skyt planktonních rozsivek a chlorokokálních ﬁas je sice bûÏn˘, ale celkové mnoÏství fytoplanktonu zÛstává nízké. Takové
rybníky mûly zpravidla malou rybí obsádku, která umoÏÀovala v˘skyt vût‰ího zooplanktonu (Daphnia longispina, D. pulicaria). Hodnoty pH se pohybovaly v rozmezí 6 – 7, alkalita jen ojedinûle pﬁesahovala 1 meq.l-1,
koncentrace organického dusíku dosahovaly hodnot do 1 mg.l-1, koncentrace amoniaku byly zpravidla zanedbatelné. PrÛhlednost vody byla po celou sezónu vysoká a dosahovala hodnot aÏ 3 m. Je pravdûpodobné, Ïe
na poãátku století se vût‰ina rybníkÛ nacházela v podobném stavu.

Tabulka 22. Zmûny v pﬁísunu Ïivin hnojením (N a P) a velikosti rybích obsádek
v období 1931 – 1993 (TﬁeboÀsko, Blatná)

pﬁísun N

pﬁísun P

obsádka

kg . ha -1

kg . ha -1

ind. . ha -1

1931–1940

0,1

0,3

100

1951–1960

4,6

12,0

260

1961–1970

11,8

8,2

510

1971–1980

26,0

6,7

790

1981–1990

30,0

8,0

980

1991–1993

46,3

9,7

880

období
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Sezónní dynamika planktonu vykazovala zejména v 70. letech urãitou pravidelnost, která úzce souvisela
se zpÛsobem rybáﬁského obhospodaﬁování. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t blatensk˘ rybník Velk˘ Pálenec, kde byl v 70. letech dÛslednû dodrÏován dvouhorkov˘ hospodáﬁsk˘ cyklus (FOTT et al. 1980).
V prvním roce cyklu byla rybí obsádka sice poãetná (800 – 1000 ks/ha), ov‰em celková biomasa násady
(jednoroãní kapr) byla nízká. Zooplankton byl proto v prvním roce pod minimálním Ïracím tlakem ryb a velké
perlooãky rodu Daphnia pﬁevládaly po vût‰inu sezóny. V pﬁedjarním období nastával zpravidla mírn˘ rÛst
drobného fytoplanktonu, tvoﬁeného hlavnû biãíkovci a rozsivkami. Jeho rozvoj byl ukonãen koncem dubna aÏ
zaãátkem kvûtna. Pﬁíãinou bylo patrnû zv˘‰ení teploty a intenzivní filtraãní aktivita (predaãní tlak) rostoucí populace velk˘ch perlooãek. MnoÏství fytoplanktonu pokleslo na velmi nízké hodnoty a prÛhlednost vody ãasto
pﬁesahovala 3 m. Tento stav je oznaãován jako období ãisté vody a trval asi 1 – 2 mûsíce. Vût‰inu velmi
nízké biomasy fytoplanktonu v této fázi sezóny tvoﬁily biãíkovci tﬁídy Cryptophyceae (rody Cryptomonas, Rhodomonas a Chroomonas). Zaãátkem ãervna a v ãervenci, pﬁi stabilizaci populací velk˘ch perlooãek, ve fytoplanktonu pﬁevládaly druhy odolné vÛãi Ïraní zooplanktonem (formy se slizov˘m obalem, napﬁ. Planktosphaeria gelatinosa, druhy rodu Oocystis a sinice tvoﬁící velké makroskopické kolonie – Aphanizomenon
flos-aquae). Biomasa fytoplanktonu zÛstávala bûhem letní sezóny pomûrnû nízká, pokud nenastal masov˘
rozvoj vodního kvûtu. Pﬁíãiny masového rozvoje sinicov˘ch vodních kvûtÛ spoãívaly v aktuálních podmínkách
jako jsou poãasí, teplota, nabídka Ïivin apod. Ve druhém roce hospodáﬁského cyklu byla rybí obsádka (v dÛsledku pﬁirozen˘ch ztrát) poãetnû ponûkud niÏ‰í, ale biomasa byla aÏ o ﬁád vy‰‰í neÏ v prvním roce cyklu.
Intenzivní predaãní tlak ryb zpÛsobil eliminaci velkého zooplanktonu a jeho nahrazení drobn˘mi druhy (Daphnia galeata, Ceriodaphnia, Bosmina, Copepoda a víﬁníci). Fytoplankton vytváﬁel zﬁetelnû siln˘ jarní a letní
vegetaãní zákal s krátk˘m obdobím ãisté vody zpravidla v kvûtnu (obr. 4, FOTT et al. 1980). Podobné v˘sledky byly zaznamenány také na tﬁeboÀsk˘ch rybnících (MARVAN et al. 1978, KOMÁRKOVÁ et al. 1986).
Rozvoj fytoplanktonu v 60. a 70. letech jiÏ v˘znamnû ovlivÀoval kvalitu vody. Pﬁi intenzivním rozvoji
vodního kvûtu, vegetaãního zákalu nebo zjara pﬁi rozvoji vláknit˘ch ﬁas docházelo jiÏ v tomto období k pﬁekroãení pH pﬁes 9. Intenzivní fotosyntéza také znamená vût‰í v˘kyvy v koncentracích rozpu‰tûného kyslíku ve
vodû. Kyslíkové deficity v‰ak byly zaznamenány jen v ojedinûl˘ch pﬁípadech náhlého odumﬁení silného vodního kvûtu planktonních sinic (HETE·A, LOSOS 1962). Zmûny pﬁedev‰ím v mnoÏství fytoplanktonu a s tím související pokles prÛhlednosti se zaãal projevovat na zmûnách a druhovém sloÏení zejména ponoﬁené vegetace.
Tento trend byl dobﬁe patrn˘ na rybníce Velk˘ Pálenec (Blatenská oblast), kde v prvním roce hospodáﬁského
cyklu docházelo k pravidelnému zarÛstání rybníka rdestem Potamogeton crispus aÏ do hloubek 2 m. V druhém roce cyklu, kdy prÛhlednost vody kolísala okolo 0,6 m, se makrovegetace vyskytovala pouze v mûlãinách
(PECHAROVÁ 1984).
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V prÛbûhu 50. – 70. let do‰lo k nejvût‰ímu nárÛstu produkce ryb a tomu také odpovídají v˘sledky, které
ukázaly, Ïe v 60. letech byla úãinnost produkãních procesÛ velmi vysoká (KO¤ÍNEK 1967). Hospodáﬁské úspûchy nepochybnû stimulovaly dal‰í intenzifikaci chovu ryb. Od 70. let zaãalo intenzivní pﬁikrmování ryb a zejména pouÏívání velkého mnoÏství organick˘ch statkov˘ch hnojiv (tab. 20). Zvy‰ována byla i velikost rybích obsádek
a jejich nárÛst dosáhl svého maxima v 80. letech. Pﬁedev‰ím tyto hospodáﬁské zásahy byly hlavní pﬁíãinou, Ïe
rybníky dnes mohou b˘t vût‰inou klasifikovány jako hypertrofní. Jejich souãasn˘ stav byl na TﬁeboÀsku intenzivnû studován v letech 1990 – 1995. ShromáÏdûné v˘sledky pﬁedstavují jeden z nejrozsáhlej‰ích souborÛ dat
o rybnících na území âeské republiky.
6.4. STAV T¤EBO≈SK¯CH RYBNÍKÒ NA P¤ELOMU 80. A 90. LET
Podrobné sledování TﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ bylo zahájeno v roce 1990 v rámci projektu, na kterém se podílely
Botanick˘ ústav AV âR – úsek ekologie rostlin TﬁeboÀ, Rybáﬁství TﬁeboÀ (dnes a. s.), Správa CHKO a BR TﬁeboÀsko, Zemûdûlská fakulta JU v âesk˘ch Budûjovicích a V˘zkumn˘ ústav hydrobiologick˘ a rybáﬁsk˘ ve VodÀanech.
TABULKA 23. Pﬁehled sledovan˘ch lokalit v letech 1990 – 1992

název soustavy

lokality

název soustavy

lokality

TﬁeboÀ

Stavidlo u Ovãína

Chlum – Lutová

Staré Jezero

Cirkvick˘

Podsedek

Opatovick˘

Purkrabsk˘

Svût

StaÀkovsk˘

Spolsk˘

Toãník

●
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Ruda

Velká âerná
Zájezek
Lomnice

Velk˘ Tis˘

Bﬁilice

Verfle

Velk˘ Dubovec

Star˘ u Bﬁilic

Mal˘ Dubovec

Bﬁilick˘

Koclíﬁov I, II

KaÀov
StruÏky

Vitmanov

Star˘ Vdovec

Klec – Nadûje

Rod

Nov˘ Vdovec

Nadûje

Îenich

Víra

Star˘ Spálen˘

Láska

Vy‰ehrad

Klec
Potû‰il
●
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V roce 1990 a 1991 bylo vybráno 35 rybniãních lokalit (tab. 23) s cílem získat základní kvantitativní
údaje o chemismu vody, druhové struktuﬁe a mnoÏství planktonu. Vzorky vody a planktonu byly odebrány 3 x
za sezónu v období duben – kvûten, ãerven a srpen – záﬁí. V roce 1992 byl poãet sledovan˘ch lokalit roz‰íﬁen na
91 a v období od bﬁezna do srpna bylo uskuteãnûno 5 odbûrÛ . V roce 1993, kromû odbûru 37 rybníkÛ koncem léta, jsme se zamûﬁili detailní studium sezonního v˘voje planktonu, fyzikálních a chemick˘ch parametrÛ
na vybran˘ch rybnících Nadûjské soustavy. Sledování Nadûjské soustavy pokraãovalo i v letech 1994 a 1995.
Na sledovan˘ch lokalitách byla mûﬁena teplota vody a prÛhlednost. V laboratoﬁi (BÚ AV âR TﬁeboÀ)
byly stanoveny následující parametry: pH, vodivost, alkalita, NH4-N, NO3-N, PO4-P, rozpu‰tûn˘ organick˘
dusík (DON), rozpu‰tûn˘ organick˘ fosfor (DOP), celkov˘ dusík a fosfor (TN a TP). MnoÏství fytoplanktonu
bylo hodnoceno jako koncentrace chlorofylu-a a celkové mnoÏství sestonu (tj. nerozpu‰tûn˘ch látek) bylo stanoveno jako hmotnost su‰iny. Ve vzorcích fytoplanktonu bylo vyhodnoceno zastoupení nejdÛleÏitûj‰ích taxonÛ. Ve vzorcích zooplanktonu byla analyzována velikostní a druhová distribuce. V letech 1990 a 1991 byly stanoveny také koncentrace hlavních iontÛ (HCO32-,SO42-, Cl-, Na+, K+, Mg2+, Ca2+).
6.4.1. Základní chemismus rybniãních vod
Namûﬁené hodnoty vodivosti se v letech 1990 a 1991 pohybovaly v pomûrnû ‰irokém rozpûtí od
190 µS.cm-1 (rybník StaÀkovsk˘) aÏ do 1 165 µS.cm-1 (rybník Velk˘ Panensk˘). Na vût‰inû lokalit v‰ak hodnota vodivosti kolísala pouze v rozsahu 200 aÏ 400 µS.cm-1. Rozsah a prÛmûrné hodnoty koncentrací hlavních
iontÛ uvádí tabulka 24.
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TABULKA 24. Chemické sloÏení rybniãních vod v letech 1990 – 1991 (TﬁeboÀsko)

Vodivost

Rok

HCO3 -

Cl -

SO4 2-

K+

●

µS . cm -1
1990

1991

Na +

Mg 2+

Ca 2+

∑
iontÛ

mg . l -1

prÛmûr

367

1250,9

24,78

69,69

11,06

11,40

8,72

36,11

287,74

minimum

190

0,00

12,90

8,50

3,94

5,58

3,41

17,80

106,26

maximum

1165

309,73

48,00

1222,00

27,20

18,90

20,70

117,40

1464,33

STD

206

49,82

8,88

144,67

5,25

3,25

4,36

17,06

176,18

prÛmûr

322

122,01

22,80

56,06

10,66

11,90

10,04

30,35

264,59

minimum

195

0,00

11,90

15,15

4,31

5,10

3,08

10,40

84,69

maximum

990

302,65

50,00

450,00

38,60

20,00

39,60

113,20

801,58

STD

137

60,61

8,25

70,80

5,72

3,26

6,17

14,88

118,64

Podle prÛmûrného zastoupení hlavních iontÛ (v meq.l-1) lze vodu sledovan˘ch rybníkÛ pﬁiﬁadit k pﬁechodnému typu hydrogenuhliãitano-síranov˘ch a vápenato-hoﬁeãnat˘ch vod. V prÛbûhu sezóny v‰ak bylo v obou
letech patrné zvy‰ování podílu HCO3-. V prvním odbûru byl prÛmûrn˘ pomûr HCO3-/SO42-+ Cl- pouze 0,9, coÏ
odpovídá smí‰enému typu HCO3-– SO42-– Cl-. Ve tﬁetím odbûru hodnota pomûru dosáhla hranice 1,9, kdy je
moÏné klasifikovat typ vody jako prav˘ hydrogenuhliãitanov˘. Jedná se patrnû o dÛsledek rozpou‰tûní CaCO3
pﬁi intenzívním odbourávání organick˘ch látek v prohﬁát˘ch sedimentech. Ve srovnání s v˘sledky Dejdara z let
1954 – 1963 je patrné celkové zv˘‰ení koncentrací v‰ech hlavních iontÛ. Nejvy‰‰í nárÛst byl zaznamenán u
síranÛ a chloridÛ, jejichÏ koncentrace vzrostla pﬁibliÏnû 3 x. Koncentrace Na+, K+ a Mg2+ se pﬁibliÏnû zdvojnásobily. Nejmen‰í nárÛst, jen o tﬁetinu, je patrn˘ u koncentrace hydrogenuhliãitanÛ a jen o 15 % se zv˘‰ila koncentrace vápníku.
Základní chemismus rybníkÛ je zcela jednoznaãnû urãován hospodáﬁsk˘mi zásahy, pﬁedev‰ím dlouholet˘m vápnûním, a dále splachy z povodí. Tuto skuteãnost zﬁetelnû potvrzuje srovnání s ostatními typy povr●
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chov˘ch vod TﬁeboÀska. Povrchové vody (tekoucí vody, pískovny, tÛnû) TﬁeboÀské pánve mají celkovou mineralizaci v rozsahu od 100 do 300 mg.l-1. PrÛmûrné koncentrace hlavních iontÛ jsou uvedeny v tabulce 25.
Hodnoty celkové mineralizace se zvy‰ují v poﬁadí pískovny (nejniÏ‰í) – ﬁeka LuÏnice a tÛnû – rybníky. Kromû
kvantitativního nárÛstu koncentrací hlavních iontÛ dochází také ke zmûnám jejich pomûrného zastoupení. Vût‰ina ostatních typÛ povrchov˘ch vod má na rozdíl od vût‰iny rybníkÛ pomûr HCO3-/SO42-+ Cl- niÏ‰í neÏ 0,9
(obr. 1) a není patrná Ïádná závislost mezi hodnotou tohoto pomûru a celkovou mineralizací. Naproti tomu
pomûr SO42-/ HCO3-+ Cl- klesá se stoupající mineralizací (obr. 2). Pískovny lze podle tohoto pomûru zaﬁadit k síranovému nebo sírano-hydrogenuhliãitanovému typu vod. Tuto skuteãnost je moÏné vysvûtlit vlivem podzemních vod kvarterních a svrchnû kﬁídov˘ch sedimentÛ (KROUPA, DRBAL 1990). Podzemní voda se pﬁi v˘stupu
na povrch mûní vlivem kontaktu s atmosférou a s povrchov˘m pﬁítokem na typ hydrogenuhliãitano-síranov˘
nebo aÏ na hydrogenuhliãitanov˘. V pﬁípadû rybníkÛ je v‰ak tento proces jednoznaãnû urãován dlouholet˘m
vápnûním (KUBÒ 1975). Jednotlivé typy povrchov˘ch vod jsou rÛznû exponované vÛãi antropogenním vlivÛm.
TABULKA 25. Chemické sloÏení povrchov˘ch vod TﬁeboÀské pánve
období

lokalita

HCO3 -

Cl -

SO4 2-

NO3 -

K+

Na +

Mg 2+

Ca 2+

mg . l -1
45,2

18,3

32,6

11,8

6,3

14,8

3,7

19,4

Nová ¤eka – Mláka

1986–1988

45,8

16,6

37,1

12,1

5,7

9,9

4,2

22,3

Stará ﬁeka – Hlína

1986–1988

43,3

17,0

37,4

9,5

6,0

9,5

4,4

22,3

Halámeck˘ potok

1986–1988

27,4

7,5

45,7

6,0

3,7

5,2

3,4

18,0

Pískovna Vlkov I

1977–1985

24,4

16,9

54,9

1,6

4,6

7,7

6,4

21,0

Pískovna Vlkov II

1980–1985

36,6

22,9

45,9

3,5

8,6

9,0

10,2

38,3

Pískovna Tu‰È

1980–1984

30,5

30,9

62,2

14,7

16,1

9,9

7,5

33,5

Pískovna Franti‰kov

1980–1984

33,6

40,2

74,4

15,6

22,8

11,7

9,4

43,2

Pískovna Chlum

1977–1985

9,2

7,3

25,1

0,6

1,9

4,3

2,6

7,7

Pískovna Cep

1980–1984

9,2

6,1

32,1

0,6

2,1

2,8

3,1

8,4

Pískovna Halámky

1977–1985

9,2

9,9

28,7

1,2

2,8

5,1

3,2

8,6

TÛÀ B – Dvory

1987–1990

42,7

29,2

73,1

66,1

11,1

9,6

13,1

46,5

TÛÀ T2 Lesní Chalupy

1987–1990

52,5

14,2

27,7

2,7

6,0

9,7

3,5

14,1

TÛÀ T3 Lesní Chalupy

1987–1990

49,4

12,5

32,4

2,8

6,3

9,7

4,6

14,8

Nov˘ Hospodáﬁ

1986–1988

73,2

13,7

43,2

2,4

3,5

5,9

4,5

26,2

Rybníky TﬁeboÀsko

1990

125,1

24,8

62,7

0,7

11,1

11,4

8,7

36,1

Rybníky TﬁeboÀsko

1991

122,0

22,8

56,1

0,4

10,7

11,9

10,4

30,4

1990–1991

175,8

39,6

166,6

0,4

22,0

12,9

18,8

55,7

Rybníky Bﬁilická soutava

Údaje o koncentracích hlavních iontÛ z ﬁeky LuÏnice, Halámeckého potoka, pískoven a rybníka Nov˘
hospodáﬁ jsou pﬁevzaty z prací Kroupa, Drbal (1990), Pﬁibil et al. (1988)

●
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LuÏnice – Halámky

●
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Obr. 1. A. Vztah mezi pomûrem HCO3-/SO42- + Cl- a celkovou mineralizací (obsah rozpu‰tûn˘ch látek)
1. B. Vztah mezi pomûrem SO42-/ HCO3- + Cl- a celkovou mineralizací (obsah rozpu‰tûn˘ch látek)

TABULKA 26. PrÛmûrné koncentrace hlavních iontÛ v rybniãních vodách jednotliv˘ch soustav
soustava

vodivost

HCO3 -

Cl -

SO4 2-

µS .cm -1

●

K+

Na +

Mg 2+

Ca 2+

mg .l -1

TﬁeboÀ

351

128,30

25,75

70,44

11,05

9,99

10,85

37,00

Lomnice

422

153,73

24,78

48,54

10,38

14,45

10,15

34,45

Vitmanov

251

93,11

19,30

33,00

8,04

12,68

5,17

24,35

Chlum – Lutová

247

101,84

15,67

37,47

6,63

7,74

6,65

25,20

Bﬁilice

560

175,81

39,62

166,64

21,95

12,86

18,87

55,68

Klec – Nadûje

254

94,80

19,90

28,60

9,01

13,50

5,92

23,51
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Nejménû jsou tyto vlivy patrné na nûkter˘ch tÛních v nivû LuÏnice a na mlad‰ích zatopen˘ch pískovnách.
Srovnáním chemismu tûchto vod s v˘raznû antropogennû zatíÏen˘mi vodami (ﬁeka a rybníky) mÛÏeme alespoÀ pﬁibliÏnû doplnit na‰e pﬁedstavy o dlouhodobém v˘voji chemismu vod TﬁeboÀska pod vlivem zemûdûlského a rybáﬁského hospodaﬁení.
Pomûr mezi kontrolovan˘m pﬁísunem Ïivin a dal‰ích látek (hnojení a vápnûní) a nekontrolovan˘m pﬁísunem splachy z okolí závisí na hydrologické situaci jednotliv˘ch rybníkÛ. Pﬁi testování rozdílÛ anal˘zou rozptylu
(ANOVA) a metodou kontrastÛ mezi sledovan˘mi tﬁeboÀsk˘mi soustavami jsme zjistili signifikantní rozdíly v hodnotách vodivosti i koncentracích hlavních iontÛ. Nejvy‰‰í hodnoty vodivosti byly zji‰tûny u soustav Bﬁilické,
Lomnické, TﬁeboÀské (v prÛmûru nad 350 µS.cm-1) a naopak nejniÏ‰í u soustavy Chlum-Lutová, Vitmanov a KlecNadûje (v prÛmûru pod 260 µS.cm-1). Tomuto rozdûlení odpovídají i rozdíly v obsahu hlavních iontÛ. Bﬁilická
soustava se v˘raznû odli‰uje nejvy‰‰ími koncentracemi vût‰iny iontÛ (s v˘jimkou Na+). NejniÏ‰í koncentrace
(stejnû jako u vodivosti) mají soustavy Klec-Nadûje (s v˘jimkou Na+), Vitmanov a Chlum-Lutová (tab. 26).
Rybniãní soustavy Bﬁilická, Lomnická a TﬁeboÀská s nejvy‰‰ími hodnotami vodivosti i koncentracemi
rozpu‰tûn˘ch minerálních látek se nacházejí v bezprostﬁední blízkosti obhospodaﬁované zemûdûlské pÛdy.
Bﬁilická soustava je napájena pouze sráÏkovou vodou (tzv. nebeská soustava) a bezprostﬁední vliv zemûdûlského povodí je zcela evidentní. Soustavy Chlum-Lutová, Vitmanov a Klec-Nadûje s niÏ‰ími hodnotami vodivostí i koncentracemi rozpu‰tûn˘ch minerálních látek nejsou v bezprostﬁední blízkosti zemûdûlsky obhospodaﬁovan˘ch pozemkÛ. Rybníky tûchto soustav mají naopak vût‰í kontakt s tekoucí povrchovou vodou.

rok

odbûr

NH4 – N

NO3 – N

DIN

TN

DRP

TP

mg .l -1
1990

1991

I.

0,07

0,36

0,43

2,71

0,01

0,21

II.

0,06

0,11

0,17

2,44

0,06

0,28

III.

0,07

0,02

0,09

3,55

0,04

0,41

I.

0,16

0,15

0,31

2,47

0,03

0,21

II.

0,34

0,09

0,43

2,41

0,07

0,27

III.

0,02

0,03

0,06

2,12

0,04

0,29

prÛmûr

0,12

0,12

0,24

2,61

0,04

0,29
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TABULKA 27. Koncentrace slouãenin N a P v letech 1990 a 1991
(I. odbûr duben – kvûten, II. odbûr ãerven, III. odbûr srpen – záﬁí)

6. HYDROBIOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ

6.4.2. Slouãeniny dusíku a fosforu
Koncentrace celkového dusíku (TN) a fosforu (TP) se v letech 1990 a 1991 pohybovaly v ‰irokém rozpûtí. PrÛmûrná koncentrace TN byla 2,61 mg.l-1, minimální hodnota 0,47 mg.l-1 (rybník StaÀkovsk˘) a maximální
hodnota 7,50 mg.l-1 (rybník Cirkviãn˘). Podobná situace byla i u TP, kde prÛmûrná hodnota dosáhla 0,29 mg.l-1,
minimální hodnota 0,02 mg.l-1 (rybník StaÀkovsk˘) a maximální hodnota 1,79 mg.l-1 (rybník Cirkviãn˘). PrÛmûrné koncentrace jednotliv˘ch forem dusíku a fosforu jsou uvedeny v tabulce 27.

●
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Obr. 2. Sezónní prÛbûh A. koncentrací NH4-N, DRP, NO3-N
B. pH a koncentrace chlorofylu-a
C. pomûru DIN/DRP, koncentrace chlorofylu-a a v˘skytu vodních kvûtÛ sinic
v roce 1992, hodnoty pﬁedstavují prÛmûry z 91 sledovan˘ch rybníkÛ

●
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V˘sledky z let 1990 a 1991 spolu s podrobnûj‰ím sledováním v následujících letech ukazují na urãité
pravidelnosti v prÛbûhu sezónních zmûn koncentrací minerálních forem dusíku a fosforu.
a) Koncentrace dusiãnanÛ v prÛbûhu sezóny klesá. V letním období jsou koncentrace dusiãnanÛ ãasto témûﬁ
nulové. Zcela obdobn˘ prÛbûh sezónních zmûn u koncentrací NO3-N uvádí Koﬁínek et al. (1987). Tento trend
souvisí s pﬁísunem nitrátÛ do rybníkÛ v období zv˘‰en˘ch jarních prÛtokÛ. Koncem kvûtna je pﬁítok ve vût‰inû
rybníkÛ omezován na doplÀování ztrát vody odparem a dusiãnany jsou rychle odãerpány jednak fytoplanktonem a rybniãní makrovegetací a jednak dochází patrnû k intenzivní denitrifikaci pﬁi rozkladu organick˘ch látek
(zejména aplikovan˘ch statkov˘ch hnojiv) ve dnû rybníka. Zmûny v koncentraci dusiãnanÛ bûhem roku se
v˘raznû projeví v pomûru minerálních forem dusíku a fosfátového fosforu (DIN/DRP). V letních mûsících pﬁi
poklesu pomûru N:P pod hodnotu 10 mÛÏe b˘t fytoplankton limitován nedostatkem dusíku (obr. 2).

TABULKA 28. Koncentrace slouãenin N a P v rybniãních vodách jednotliv˘ch soustav
soustava

NH4 – N

NO3 – N

DIN

TN

DRP

TP

mg . l -1
TﬁeboÀ

0,23

0,16

0,39

2,06

0,05

0,29

Lomnice

0,08

0,04

0,12

2,41

0,05

0,28

Vitmanov

0,05

0,10

0,15

2,79

0,04

0,31

Chlum – Lutová

0,08

0,26

0,34

2,25

0,03

0,21

Bﬁilice

0,13

0,09

0,22

2,65

0,04

0,27

Klec – Nadûje

0,20

0,02

0,22

2,94

0,06

0,36

Pokles koncentrací fosfátÛ a dusiãnanÛ ve srovnání s údaji Dejdara lze vysvûtlit podstatn˘m nárÛstem
fytoplanktonu zejména v letním období, kdy maximální koncentrace chlorofylu dosahují nûkolika stovek µg.l-1.
Pﬁíjem Ïivin je pﬁi tak vysoké biomase velmi intenzivní a koncentrace rozpu‰tûn˘ch dostupn˘ch Ïivin b˘vají zpravidla nízké. V pﬁípadû dusiãnanÛ a amoniaku je tﬁeba vzít v úvahu jiÏ zmínûné ztráty denitrifikací a vyvûtráváním.
●
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Statistick˘m testováním (ANOVA a metoda kontrastÛ) nebyl prokázán Ïádn˘ v˘znamn˘ rozdíl s v˘jimkou koncentrace dusiãnanÛ v soustavû Chlum-Lutová, která prÛkaznû pﬁevy‰ovala hodnoty pro ostatní soustavy. Je zﬁejmé, Ïe hydrologick˘ reÏim a vût‰í expozice k splachÛm se projeví pﬁedev‰ím na koncentraci
hlavních iontÛ a celkové mineralizaci rybniãní vody. Pro koncentrace fosforu a dusíku nelze prokázat statisticky v˘znamn˘ rozdíl mezi soustavami s bezprostﬁedním zemûdûlsk˘m povodím a ostatními ménû exponovan˘mi soustavami. DÛsledky celkovû vysoké hladiny Ïivin, jako je masov˘ rozvoj fytoplanktonu, jsou pﬁedev‰ím
urãovány intenzivním rybáﬁsk˘m obhospodaﬁováním, které je pro v‰echny soustavy srovnatelné (tab.28).
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b) NejniÏ‰í koncentrace DRP (rozpu‰tûn˘ reaktivní fosfor, kter˘ pﬁibliÏnû odpovídá koncentraci fosforeãnanÛ)
a NH4-N byly zaznamenány zaãátkem sezóny. Bûhem jarních mûsícÛ není biomasa fytoplanktonu zpravidla
pﬁíli‰ velká, ale její fotosyntetická aktivita mÛÏe b˘t velmi vysoká. Lze pﬁedpokládat, Ïe pﬁíjem Ïivin, DRP
a NH4-N, je v tomto období velmi intenzivní. Kromû toho fotosyntetická aktivita fytoplanktonu v jarních mûsících pﬁi teplotách vody asi do 12 °C znaãnû pﬁevy‰uje respiraãní procesy v rybníku. Proto nejvy‰‰í hodnoty
pH v rybnících jsou dosahovány v jarních mûsících právû v dÛsledku intenzivní fotosyntézy fytoplanktonu nebo
vláknit˘ch ﬁas. Hodnoty pH se bûÏnû pohybují mezi 9 - 10 a v nûkter˘ch pﬁípadech pH pﬁesahuje 10
(EISELTOVÁ, POKORN¯ 1994). V takov˘ch podmínkách vût‰ina amoniakálního dusíku vyvûtrává do atmosféry jako plynn˘ amoniak. Na pﬁelomu kvûtna a ãervna lze zaznamenat zﬁeteln˘ nárÛst koncentrací jak DRP, tak
NH4-N. V letních mûsících jejich koncentrace opût klesají, zvlá‰tû v pﬁípadû NH4-N (obr. 2). Podobn˘ trend pro
DRP byl zji‰tûn i ve vodách Blatensk˘ch rybníkÛ (PECHAR 1988). Také z mnoha mûlk˘ch eutrofních jezer je popsána podobná tendence (FORSBERG, RYDING 1980). Jedná se patrnû o pozitivní vliv prohﬁívání sedimentÛ
na uvolÀování DRP a NH4-N. V rybnících mÛÏe b˘t tento proces znásoben aplikací organick˘ch hnojiv v pﬁedjarním období.

6.4.3. Vliv hnojení na koncetrace fosforu a dusíku.
Dlouhodob˘ vliv pﬁísunu Ïivin (N a P) hnojením je jednoznaãnû patrn˘ jak ve zv˘‰ení koncentrací slouãenin tûchto prvkÛ, tak v nárÛstu biomasy planktonu i v koneãné produkci ryb. Tento trend je velmi dobﬁe patrn˘ zejména v období od 30. do 70. let, kdy docházelo k zásadní zmûnû v trofickém stavu rybníkÛ (tab. 22).
Bezprostﬁední dopad hnojení lze doloÏit velmi tûsnou pozitivní korelací mezi mnoÏstvím aplikovan˘ch hnojiv
a koncentracemi celkového dusíku a fosforu z blatensk˘ch rybníkÛ z let 1954 – 1958 (obr.3). Tyto v˘sledky
odráÏejí jednak reakci systému, kter˘ je‰tû nebyl Ïivinami nasycen, a jednak aplikaci minerálních hnojiv
(superfosfát, ledek), jejichÏ pﬁechod do rozpu‰tûné formy je pomûrnû snadn˘ a rychl˘. Porovnání pﬁísunu Ïivin
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Obr.3. A. Závislost koncentrace celkového P na roãním pﬁísunu fosforu ve formû hnojiv
B. Závislost koncentrace celkového N na roãním pﬁísunu dusíku ve formû hnojiv
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a koncentrací celkového dusíku a fosforu pro tﬁeboÀské rybníky zaãátkem 90. let ukazuje podobnou tendenci
pro celkov˘ fosfor. Koncentrace TP jsou ve srovnání s 50. lety pﬁibliÏnû dvojnásobné. Naproti tomu prÛmûrné
koncentrace celkového dusíku nejsou v souãasnosti na rozsahu hnojení témûﬁ vÛbec závislé. Zatímco pﬁísun N
ve formû hnojiv se pohybuje v rozsahu od 10 kg/ha do 135 kg/ha, koncentrace TN kolísá jen v rozsahu 1,9 – 4,1
mg.l-1. Pozitivní trend regresní závislosti urãuje více ménû jeden bod odpovídající dávce 135 kg N/ha (obr. 3).
Vysvûtlení je tﬁeba hledat v aplikaci organick˘ch hnojiv. Pﬁi jejich rozkladu dochází k poklesu koncentrace
kyslíku v povrchov˘ch vrstvách sedimentu a k intenzivním denitrifikaãním procesÛm. Souãasn˘ rozvoj fytoplantonu a jeho fotosyntetická aktivita zpÛsobuje nárÛst pH nad hodnotu 9, coÏ urychluje ztráty dusíku vyvûtráváním ve formû plynného amoniaku. V˘sledky anal˘z plynÛ (FLEISHER ústní sdûlení) v rybniãních sedimentech
potvrzují nedostatek dusíku. Je proto pravdûpodobné, Ïe velké mnoÏství amonn˘ch iontÛ uvolÀovan˘ch z organick˘ch hnojiv je spotﬁebováno mikrobiálním spoleãenstvem. Z hlediska nabídky Ïivin tak v létû nastává situace, kdy dostupné formy fosforu jsou pﬁítomné ãasto ve zﬁetelném nadbytku, zatímco dostupn˘ dusík se stává
limitujícím prvkem. Tyto procesy mají patrnû velk˘ v˘znam pro dynamiku Ïivin i pro v˘voj bentick˘ch spoleãenstev. Úbytek nûkter˘ch druhÛ bentosu mÛÏe souviset s krátkodob˘m nárÛstem koncentrace amoniaku v sedimentech, pﬁípadnû s rozsáhlej‰ími kyslíkov˘mi deficity v povrchové vrstvû rybniãního bahna (DVO¤ÁK ústní
sdûlení).
6.4.4. Fytoplankton, druhové sloÏení a sezónní dynamika
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Fytoplankton, jeho druhové sloÏení, sezónní dynamika a primární produkce v˘znamnû ovlivÀují trofické
pomûry, celkovou produkci i základní fyzikálnû-chemické parametry kvality vody jako jsou prÛhlednost, pH,
koncentraci rozpu‰tûného kyslíku. MnoÏství fytoplanktonu zpûtnû ovlivÀuje i koncentrace rozpu‰tûn˘ch Ïivin
a velmi tûsnû souvisí s celkov˘m obsahem fosforu a dusíku v rybniãní vodû. Druhové sloÏení fytoplanktonu
má znaãn˘ v˘znam pro formování zooplanktonu a tímto zpÛsobem mÛÏe znaãnû ovlivnit pﬁirozenou produkci
ekosystému. PrÛmûrné namûﬁené hodnoty pH, prÛhlednosti, su‰iny sestonu (nerozpu‰tûné látky, DW) a chlorofylu-a jsou uvedeny v tabulce 29.
TABULKA 29. PrÛmûrné hodnoty pH, prÛhlednosti, su‰iny sestonu a koncentrace chlorofylu-a v letech
1990 a 1991 (I.duben – kvûten, II.ãerven, III. srpen – záﬁí)
rok

1990

1991

PrÛmûr

odbûr

pH

prÛhlednost

DW

chlorofyl

m

mg . l -1

µg .l -1

I.

8,86

0,58

23,6

61

II.

8,47

0,64

34,3

127

III.

8,06

0,34

53,1

232

I.

8,77

0,87

22,0

67

II.

8,41

0,77

18,6

62

III.

8,20

0,52

29,4

168

8,45

0,61

30,5

122

Pﬁi porovnávání soustav analogicky jako pro hlavní ionty a slouãeniny dusíku a fosforu byly zji‰tûny
rozdíly pouze u koncentrace chlorofylu. Statisticky v˘znamnû vy‰‰í byla zaznamenána koncentrace chlorofylu
a pro rybníky soustavy Klec-Nadûje. U ostatních testovan˘ch parametrÛ (pH, prÛhlednost, su‰ina) se namûﬁené hodnoty na jednotliv˘ch soustavách témûﬁ neli‰ily (tab. 30).
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Mezi odbûry byly zji‰tûny statisticky v˘znamné rozdíly ve v‰ech parametrech a lze také zaznamenat
zﬁetelné sezónní tendence. Hodnoty pH a prÛhlednosti od I. do III. odbûru klesají. PrÛhlednost v prÛbûhu sezóny klesá, s v˘jimkou nepatrného nárÛstu ve druhém odbûru v roce 1990. Naopak mnoÏství nerozpu‰tûn˘ch
látek (DW-su‰iny) a koncentrace chlorofylu od I. do III. odbûru narÛstají, s v˘jimkou druhého odbûru v roce
1991, kde byla prÛmûrná koncentrace obou parametrÛ témûﬁ shodná s I. odbûrem. Podrobnûj‰í obraz o sezónním prÛbûhu biomasy fytoplanktonu poskytují údaje z 91 lokalit v roce 1992 (obr. 2) a detailní studium Nadûjsk˘ch rybníkÛ v letech 1993-1995. Získané údaje si dobﬁe navzájem odpovídají a zﬁetelnû ukazují na podstatné
zmûny jak v sezónní dynamice, tak v celkovém mnoÏství fytoplanktonu ve srovnání s v˘sledky z 70. let (obr.
4).
TABULKA 30. PrÛmûrné hodnoty pH, prÛhlednosti, su‰iny sestonu a koncentrace chlorofylu-a v
rybniãních vodách jednotliv˘ch soustav
pH

prÛhlednost

DW

chlorofyl

m

mg . l -1

µg . l -1

TﬁeboÀ

8,46

0,81

27,0

100

Lomnice

8,40

0,57

29,0

120

Vitmanov

8,56

0,42

33,9

135

Chlum – Lutová

8,44

0,76

21,9

92

Bﬁilice

8,28

0,53

35,8

87

Klec – Nadûje

8,57

0,56

36,6

206
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soustava

Vût‰ina rybníkÛ má bûhem celého roku velmi hojn˘ fytoplankton, kter˘ vytváﬁí intenzivní vegetaãní
zákal, a to i v zimû a v prvních jarních mûsících. V jarním období se témûﬁ na v‰ech lokalitách vyskytuje velmi
podobn˘ fytoplankton. Mezi dominující skupiny patﬁí zejména planktonní rozsivky (Stephanodiscus, Cyclotella,
Nitzschia) a zelení biãíkovci (Volvocales). V men‰í míﬁe se vyskytují Cryptophyceae, Chlorococcales a planktonní sinice Limnothrix redekei. Nástup letního typu fytoplanktonu je doprovázen zpravidla vymizením rozsivek
a zvy‰ováním podílu chlorokokálních ﬁas a biãíkovcÛ tﬁídy Cryptophyceae. MnoÏství fytoplanktonu v období
duben – kvûten vzrÛstá a zvy‰uje se také podíl planktonních sinic. Biomasa fytoplanktonu dosahuje maximum
v srpnu. V té dobû je rozhodující podíl biomasy fytoplanktonu velmi ãasto tvoﬁen drobn˘mi druhy planktonních
sinic Aphanizomenon gracile, Aphanizomenon flos-aquae var. klebahnii, druhy rodu Anabaena, drobn˘mi formami rodu Microcystis. Tyto drobné formy planktonních sinic (jednobunûãné, v jednotliv˘ch vláknech nebo
tvoﬁící malé kolonie) vystﬁídaly velké koloniální sinice, které dominovaly v letním planktonu v 50. – 70. letech.
Kromû tûchto druhÛ se v souãasnosti vyskytují sinice Limnothrix redekei a Planktothrix agardhii (drobné vláknité formy), které vytváﬁejí velmi intenzivní vodní kvûty a které byly na na‰ich rybnících je‰tû pﬁed 15 – 20 lety
velmi ojedinûlé. V˘sledky z roku 1992 ukazují, Ïe letní sinicov˘ vodní kvût byl pﬁítomen na 40% sledovan˘ch
rybníkÛ.
Dominanci sinic lze dát do souvislostí s nedostatkem dostupného dusíku, kter˘ navzdory intenzivnímu
hnojení statkov˘mi hnojivy nastává zejména v letním období pﬁi enormním rozvoji fytoplanktonu. Druh˘m
v˘znamn˘m dÛvodem pro dominanci sinic mÛÏe b˘t zhor‰ení svûteln˘ch podmínek ve vodním sloupci, které
opût souvisí s nadmûrn˘m rozvojem fytoplanktonu. Vût‰ina planktonních sinic dokáÏe vyuÏívat velmi nízké
koncentrace anorganického dusíku a nûkteré druhy mohou fixovat molekulární dusík rozpu‰tûn˘ ve vodû.
Kromû toho zejména drobné sinice mají vysokou úãinnost fotosyntézy i pﬁi velmi nízk˘ch intenzitách svûtla. To
jsou vlastnosti, které jim umoÏÀují dominovat právû v podmínkách, které jsou v souãasnosti velmi ãasté na
tﬁeboÀsk˘ch rybnících (PECHAR 1995).
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Kromû vodních kvûtÛ sinic v letním fytoplanktonu ãasto pﬁevládají chlorokokální ﬁasy a v mnoha pﬁípadech byl zaznamenán v˘skyt monospecifick˘ch spoleãenstev, tvoﬁen˘ch témûﬁ v˘luãnû jedním druhem (napﬁ.
Acanthosphaera zachariasii, Dictyosphaerium pulchellum, Pediastrum duplex). Takové druhové zjednodu‰ení
fytoplanktonu stejnû jako vodní kvût sinic lze povaÏovat za pﬁíznaky nestability planktonního spoleãenstva.
Rozvoj fytoplanktonu není dÛsledkem pouze velkého mnoÏství Ïivin. Neménû dÛleÏitá je pro rozvoj
fytoplanktonu také rybí obsádka a s ní související velikostní a druhová struktura zooplanktonu. Koncem 70. let
a v 80. letech obsádky dosahovaly aÏ 1 000 ks/ha. V souãasné dobû je vût‰ina rybníkÛ nasazována dostateãnû velkou rybí obsádkou, která úãinnû eliminuje rozvoj velkého zooplanktonu, pﬁedev‰ím perlooãek rodu
Daphnia. V˘znam struktury zooplanktonu (vyjádﬁené dvûma parametry: prÛmûrnou individuální velikostí a procentem zastoupení rodu Daphnia) pro formování celého planktonního spoleãenstva lze ukázat na obrázku 5.

Obr. 4. Sezónní prÛbûh koncentrací chlorofylu-a A. rybník Velk˘ Pálenec (Blatensko) 1979 – 1980
B. rybník Rod (TﬁeboÀsko) 1993 – 1995
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Vy‰‰í prÛhlednost vody, tj. niÏ‰í mnoÏství fytoplanktonu, je moÏné spolehlivû oãekávat pouze v pﬁípadû
60% a vy‰‰í dominance perlooãek rodu Daphnia a pﬁi dosaÏení prÛmûrné velikosti alespoÀ 1,5 mm. Takov˘
stav planktonu se v souãasné dobû vyskytuje jen zﬁídka a zároveÀ pﬁiná‰í riziko kyslíkov˘ch deficitÛ. V letním
období je velmi pravdûpodobn˘ rozvoj vodního kvûtu Aphanizomenon flos-aquae v typické koloniální formû.
Drobn˘ zooplankton s mal˘m podílem rodu Daphnia je v souãasnosti daleko ãastûj‰í a za této situace není
rozvoj fytoplanktonu pﬁíli‰ zooplanktonem omezován. Kromû vysok˘ch rybích obsádek a nûkdy i vlivem pleveln˘ch ryb (v poslední dobû se na eliminaci vût‰ího zooplanktonu mÛÏe podílet v nûkter˘ch rybnících velmi
hojná stﬁevliãka v˘chodní Pseudorasbora parva) je velk˘ zooplankton jako neÏádoucí omezován aplikací pﬁípravku Soldep (SVOBODOVÁ, FAJNA 1984). Spoleãn˘m v˘sledkem pÛsobení tûchto faktorÛ je velmi ãast˘
enormní rozvoj fytoplanktonu.
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Obr. 5. Závislost mezi podílem perlooãek rodu Daphnia (%) a prÛmûrnou velikostí zooplanktonu - pﬁibliÏn˘
vztah k velikosti rybí obsádky, druhovému sloÏení a prÛhlednosti je uveden v horní ãásti obrázku.

6.5. CELKOVÉ HODNOCENÍ TROFIE T¤EBO≈SK¯CH RYBNÍKÒ
Posuzujeme-li tﬁeboÀské rybníky podle nejãastûji pouÏívan˘ch kritérií trofie (tj. koncentrací celkového
dusíku a fosforu a podle mnoÏství fytoplanktonu vyjádﬁeného jako koncentrace chlorofylu, tab. 31), lze je vesmûs oznaãit jako nádrÏe silnû eutrofní nebo hypertrofní. Podle kritérií Forsberga a Rydinga (1980) náleÏí rybniãní vody na TﬁeboÀsku k hypertrofnímu stupni. Témûﬁ na v‰ech lokalitách jsme zjistili hodnotu prÛhlednosti
men‰í neÏ 0,9 m a koncentraci chlorofylu-a vy‰‰í neÏ 40 µg.l-1. Tyto hodnoty Forsberg a Ryding povaÏují za
hranici mezi stupnûm eutrofním a hypertrofním.
TABULKA 31. Kriteria trofie OECD 1982
prÛmûr pro

maximum pro

eutrofní vody

eutrofní vody

celkov˘ fosfor mg.l -1

0,08

0,39

celkov˘ dusík mg.l -1

1,88

6,10

14

78

parametr

chlorofyl– a µg.l -1
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Problém aplikace rÛzn˘ch kriterií spoãívá v tom, Ïe vût‰ina z nich byla odvozena pro zneãi‰tûná pÛvodnû oligotrofní jezera nebo pro pﬁehrady, kde ãistota vody je hlavním poÏadavkem. Rybníky byly naproti
tomu zámûrnû eutrofizovány s cílem zv˘‰it jejich produkci. Kromû toho se vyskytují v krajinû, kde zatíÏení
povrchov˘ch vod Ïivinami je v souãasnosti vysoké a v mnoha pﬁípadech i pﬁirozená trofie dosahuje znaãn˘ch
hodnot ve srovnání s v˘‰e uveden˘mi parametry. Vysoké koncentrace Ïivin se napﬁ. vyskytují i v pﬁirozen˘ch
tÛních v oblasti horní LuÏnice – v lokalitách, které nejsou bezprostﬁednû ovlivnûné ãinností ãlovûka (PECHAR
et al. 1988). Znaãn˘m mnoÏství Ïivin je zatíÏena i ﬁeka LuÏnice, která je jedním z dÛleÏit˘ch zdrojÛ vody v tﬁeboÀské rybniãní oblasti (P¤IBIL et al. 1988).
K hodnocení kvality rybniãních vod se nabízí vyuÏít ukazatelÛ povoleného zneãi‰tûní povrchov˘ch vod podle naﬁízení vlády ã. 171/1992 Sb. Tato norma v‰ak není pro rybníky závazná. Jako pﬁíklad v˘sledkÛ lze uvést
data z letního období roku 1993. Vy‰‰í hodnoty neÏ stanoví vyhlá‰ka byly zji‰tûny pro chemickou spotﬁebu
kyslíku v 46 % pﬁípadÛ a pro ve‰ker˘ fosfor v 57 % pﬁípadÛ. V naﬁízení ã. 171/1992 Sb. uveden˘ ukazatel
organick˘ dusík není zcela srovnateln˘ s celkov˘m dusíkem, kter˘ zahrnuje jak organick˘ dusík, tak amoniakální
a dusiãnanov˘. Nicménû lze dÛvodnû pﬁedpokládat, Ïe pﬁi koncentraci celkového dusíku 3,5 mg.l-1 bude pﬁekroãena hodnota 3,0 mg.l-1 pro organick˘ dusík. Tato situace nastala v 19 % pﬁípadÛ. Pﬁi hodnocení pﬁíãin tak vysoké eutrofizace je ãasto diskutován vliv nekontrolovaného pﬁísunu Ïivin z povodí. Dosavadní v˘sledky ukazují, Ïe
Obr.6. Vztah mezi koncentrací celkového dusíku (A), celkového fosforu (B), chlorofylu-a (C) a vodivostí
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celkové mnoÏství Ïivin ve vodû není pﬁímo závislé na pﬁísunu z povodí. Nasvûdãuje tomu skuteãnost, Ïe mezi
vodivostí a koncentrací celkového N a P neexistuje Ïádn˘ vztah, podobnû jako mezi vodivostí a koncentrací
chlorofylu (obr. 6). Naproti tomu mezi koncentracemi TN, TP a chlorofylem byly zji‰tûny signifikatní korelace
(obr. 7). To potvrzuje pﬁedstavu, Ïe trofická hladina je tûsnûji spjatá se strukturou planktonu a tudíÏ v˘znamnû
souvisí s rybáﬁsk˘m obhospodaﬁováním.
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Obr. 7. Vztah mezi koncentrací celkového dusíku (A), celkového fosforu (B) a chlorofylu-a.
Vztah mezi koncentrací celkového dusíku a celkového fosforu (C).
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6.6. MECHANISMY NARU·ENÍ STABILITY PLANKTONNÍHO SPOLEâENSTVA
Vût‰ina problémÛ, které souvisí s vysokou úrovní trofie, má vztah k mnoÏství fytoplanktonu, k jeho druhovému sloÏení a biologické aktivitû. Fotosyntéza ﬁas a sinic rozhodujícím zpÛsobem ovlivÀuje dva patrnû
nejdÛleÏitûj‰í faktory urãující stabilitu planktonu (jako klíãového spoleãenstva rybniãní biocenózy), tj. pH a koncentraci rozpu‰tûného kyslíku. Kyslíkov˘ reÏim v˘znamnû ovlivÀují také respiraãní procesy jak ve dnû, tak ve vodním
sloupci. Intenzivní pouÏívání statkov˘ch hnojiv pﬁedstavuje v˘znamn˘ pﬁísun organické hmoty, kter˘ zvy‰uje
intenzitu respiraãních procesÛ.
Z hlediska naru‰ení funkce rybniãního ekosystému v dÛsledku vysoké trofie je tﬁeba znovu zmínit nûkteré dÛleÏité vztahy mezi fytoplanktonem – fyzikálnû-chemick˘mi podmínkami (pH, kyslík) – rybí obsádkou –
zooplanktonem – a zpûtnû – fytoplanktonem.

Velmi vysoká biomasa fytoplanktonu zpÛsobí bûhem léta pokles koncentrace dostupn˘ch Ïivin. Koncentrace dusiãnanÛ a ãasto i amoniaku klesají pod detekãní limit bûÏnû pouÏívan˘ch analytick˘ch metod. Naproti tomu koncentrace fosforeãnanÛ se zpravidla udrÏuje na dostateãné úrovni. V dÛsledku enormního rozvoje
fytoplanktonu dochází ke zhor‰ení svûtelného klimatu pod vodou. PrÛhlednost vody klesá aÏ na hodnoty 10 –
20 cm. Nízké intenzity svûtla a nedostatek anorganického dusíku jsou velmi vhodné podmínky pro rozvoj
planktonních sinic, ãasto druhÛ, které se u nás je‰tû pﬁed 10 – 15 lety vyskytovaly jen vzácnû. Jejich pﬁítomnost s sebou pﬁiná‰í hygienické a toxikologické problémy, jimÏ u nás nebyla dosud vûnována patﬁiãná pozornost. V zahraniãí je pﬁítomnost planktonních druhÛ sinic vnímána jako nejhor‰í stupeÀ eutrofizace (BARICA
1981).
Pokud v souãasné dobû dojde k oslabení nebo dokonce k úhynu ryb v dÛsledku Ïaberních nekróz,
kyslíkového deficitu nebo v dÛsledku infekãní nebo parazitární choroby, potom v zooplanktonu rychle pﬁevládnou velké druhy perlooãek. Ty mohou svou filtraãní aktivitou témûﬁ úplnû eliminovat fytoplankton. Uvedená
situace se mÛÏe stabilizovat na pomûrnû dlouhou dobu, protoÏe vysok˘ obsah organick˘ch látek umoÏÀuje
●
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Pokud rybí obsádka úspû‰nû pﬁeÏije toto období a sv˘m Ïracím tlakem dále eliminuje velk˘ filtrující
zooplankton (perlooãky roku Daphnia), nastává zpravidla dal‰í intenzivní rozvoj fytoplanktonu v létû. Tomu
pﬁedchází perioda, kdy teplota vody stoupne nad 16 °C a dochází ke zv˘‰ené respiraci jak planktonu, tak
sedimentÛ. Lze doloÏit, Ïe poãátkem léta nastává nárÛst dostupn˘ch Ïivin, amoniaku a fosforeãnanÛ, které se
patrnû intenzivnû uvolÀují ze sedimentÛ a z aplikovan˘ch statkov˘ch hnojiv. Tento pﬁísun Ïivin mÛÏe v˘raznû
stimulovat rozvoj fytoplanktonu. Souãasnû vzrÛstá intenzita respiraãních procesÛ. DÛsledkem toho je paradoxní
pokles hodnot pH bûhem sezóny i pﬁes to, Ïe biomasa fytoplanktonu vzrÛstá aÏ o jeden ﬁád (srovnej obr. 2).
Intenzivní respirace ve dnû, litorálu i volné vodû mÛÏe bûhem klidného poãasí s velkou oblaãností nebo bûhem jen jedné noci zpÛsobit pokles koncentrací kyslíku aÏ na hodnoty kritické pro pﬁeÏití rybí obsádky.
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Souãasná rybáﬁská praxe má snahu udrÏovat pomûrnû vysoké rybí obsádky. V dÛsledku toho, pﬁesnûji
v dÛsledku intenzivního predaãního tlaku ryb na zooplankton, dochází k eliminaci velk˘ch jedincÛ perlooãek
rodu Daphnia. Velké perlooãky jsou schopné svou filtraãní aktivitou úãinnû potlaãit rozvoj drobného fytoplanktonu. Jejich absence v planktonu znamená, Ïe rozvoj fytoplanktonu není omezován a v podmínkách nadbytku
Ïivin dosáhnou ﬁasy nebo sinice velmi rychle vysok˘ch hodnot hustoty biomasy (efekt uvolnûní regulace organismy z vy‰‰í trofické hladiny). Taková situace je bûÏná na rybnících uÏ v pﬁedjarním období (bﬁezen aÏ polovina dubna), kdy teplota vody nepﬁesahuje zpravidla 12 °C. Právû v tomto období mÛÏe fytoplankton svou fotosyntetickou ãinností dosáhnout zv˘‰ení hodnot pH aÏ na 10. Pﬁíãinou je relativnû vysoká biomasa fytoplanktonu, dostatek Ïivin, zlep‰ování svûteln˘ch podmínek na jaﬁe (délka dne, intenzita svûtla) spoleãnû s niÏ‰í respirací celého planktonního spoleãenstva a sedimentÛ. Zatímco fotosyntéza není pﬁi nízk˘ch teplotách pﬁíli‰ zpomalena, respirace je na teplotû znaãnû závislá, v zimû a ãasnû na jaﬁe je podstatnû niÏ‰í. V procesu fotosyntézy dochází k alkalizaci, pﬁi procesu d˘chání k uvolÀování CO2, tudíÏ k acidifikaci. Znaãná pﬁevaha fotosyntetick˘ch procesÛ nad respiraãními na jaﬁe je pﬁíãinou ãast˘ch v˘kyvÛ pH k velmi vysok˘m hodnotám. Rybí
obsádka, ãasto oslabená po pﬁezimování, mÛÏe b˘t v dÛsledku zv˘‰ení pH k hodnotám 10 postiÏena Ïaberními nekrózami.

patrnû velkou bakteriální produkci, která mÛÏe hrát úlohu ve stabilizaci populací perlooãek. Nasvûdãuje tomu
i ãast˘ v˘skyt druhu Daphnia magna, která se dﬁíve vyskytovala více ménû jen v návesních a biologick˘ch
rybnících. DosaÏení takového stavu, kdy velk˘ filtrující zooplankton eliminuje rozvoj fytoplanktonu, pﬁiná‰í opût
riziko kyslíkov˘ch deficitÛ. Spotﬁeba kyslíku na rozklad velkého mnoÏství organick˘ch látek (dodávan˘ch hnojením) ve dnû je tak velká, Ïe minimální fotosyntetická produkce potlaãeného fytoplanktonu nestaãí pokr˘t tuto
spotﬁebu. Stejnû tak nestaãí ani difuze z atmosféry. Nastává paradoxní situace, kdy stadium „ãisté vody“ (tj.
vody s vy‰‰í prÛhledností) je pro rybí obsádku rizikov˘. Nejãastûj‰í zpÛsob jak tento stav zmûnit je pouÏití nízk˘ch koncetrací Soldepu (insekticid – organofosfát), kter˘ otráví populaci perlooãek a umoÏní rozvoj fytoplanktonu a zlep‰ení kyslíkov˘ch pomûrÛ.
Z uveden˘ch skuteãností vypl˘vá, Ïe ekologická situace rybníkÛ dnes nedovoluje velké sníÏení rybích
obsádek kvÛli znaãnému riziku kyslíkov˘ch deficitÛ pﬁi ustavení stadia ãisté vody, tj. planktonu s pﬁevahou velk˘ch perlooãek rodu Daphnia. Na druhé stranû ani udrÏování intenzivního vegetaãního zákalu není bez rizik,
která v tomto pﬁípadû pﬁedstavují pﬁedev‰ím planktonní sinice. Tyto organismy jsou povaÏovány za potravnû
málo vhodné pro zooplankton, jsou schopné udrÏovat trvale velmi vysoké pH, ﬁada kmenÛ je schopná produkovat rÛzné druhy toxinÛ a v neposlední ﬁadû i jejich respiraãní aktivita nebo kolaps celé populace pﬁedstavují
riziko kyslíkov˘ch deficitÛ.

●
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¤e‰ení souãasné situace lze teoreticky odvozovat od dlouhodob˘ch zmûn popsan˘ch v této kapitole a spoãívá ve sniÏování zatíÏení rybníkÛ Ïivinami, pﬁedev‰ím organick˘mi látkami.
6.7. ZMùNY VE SPOLEâENSTVU ZOOPLANKTONU A ZOOBENTOSU V T¤EBO≈SK¯CH RYBNÍCÍCH
OD 2. POLOVINY 19. STOLETÍ DO SOUâASNOSTI
Zooplankton
Na základû literárních podkladÛ je moÏno dokumentovat urãité zmûny ve druhovém sloÏení, pﬁeváÏnû
rázu mizení nûkter˘ch v˘znamn˘ch a na na‰em území relativnû ménû hojn˘ch aÏ vzácn˘ch druhÛ. Z toho v‰ak
nelze jednoznaãnû vyvozovat, Ïe v hodnoceném období se druhové spektrum zooplanktonu trvale ochuzovalo.
Pﬁi studiu star‰ích prací je nápadná urãitá druhová chudost odebran˘ch vzorkÛ a statiãnost druhového
sloÏení bûhem roku. Napﬁíklad v pelagiálu Dolnopoãernického rybníka v letech 1888 – 1893 byl ve v‰ech odbûrech celoroãnû pﬁítomen Cyclops vicinus, po vût‰inu roku se pravidelnû vyskytovaly dále jen Daphnia cucullata, D. longispina, Leptodora kindtii, Eudiaptomus gracilis, Diaphanosoma. Jen pﬁíleÏitostnû byly zji‰tûny Daphnia galeata a Bosmina longirostris. Víﬁníci se v kaÏdém roce vyskytovali pouze po dobu asi 6 t˘dnÛ od kvûtna
do ãervence (asi ve vazbû na v˘tûr slunky (Leucaspius delincatus) a jin˘ch pleveln˘ch ryb) a jen v˘jimeãnû se
podíleli aÏ 90 % na abundanci zooplanktonu (Asplanchna brightwelli, Brachionus calyciflorus, Keratella quadrata, Keratella cochlearis, Polyarthra, pﬁíleÏitostnû Synchaeta tremula, Brachionus angularis, Brachionus
diversicornis, Filinia longiseta, Conochilus hippocrepis). Na rozdíl od perlooãek Bosmina longirostris a Ceriodaphnia pulchella, které byly pravidelnû pﬁítomny v litorálu, víﬁníci se v litorálu mimo období pﬁítomnosti v pelagiálním planktonu nevyskytovali. V tomto rybníku se nehospodaﬁilo obvykl˘m zpÛsobem, jiÏ 40 let nebyl vypu‰tûn. Provedené anal˘zy trávicího traktu naznaãují, Ïe ryby vût‰inu doby hladovûly.
Podobné v˘sledky získal Kafka v období 1884 aÏ 1890 (KAFKA 1891) pﬁi sledování nûkolika desítek
rybníkÛ se stﬁední hodnotou pﬁirozené produkce rybí obsádky 30 – 40 kg/ha, vãetnû rybníkÛ na dne‰ním území
CHKO TﬁeboÀsko. V pﬁehledech pelagiálního planktonu se do omrzení opakují druhy Leptodora kindtii, Daphnia
cucullata, Diaphanosoma brachyurum, Eudiaptomus gracilis, na TﬁeboÀsku a Jindﬁichohradecku je‰tû Holopedium gibberum. Tu a tam k nim pﬁistupují nûkteré z dal‰ích druhÛ: Kellicottia longispina, Polyarthra, Asplanchna
priodonta, Daphnia pulicaria, Daphnia galeata, Cyclops signatus (= Macrocyclops ?), Ceriodaphnia megops,
Ceriodaphnia reticulata, Ceriodaphnia pulchella, Bosmina longirostris, Conochilus hippocrepis, Daphnia sp., na
Jindﬁichohradecku vzácnû i Polyphemus pediculus, Heterocope saliens, Limnosida frontosa.
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V souãasnosti pﬁi odbûru vzorku zooplanktonu stejn˘m zpÛsobem lze oãekávat vût‰í poãet druhÛ alespoÀ v ãásti vzorkÛ a v prÛbûhu roku se druhové sloÏení podstatnû mûní, nûkdy i velmi rychle a dramaticky.
Nad to ve vodách mezotrofních lze oãekávat naopak v˘raznû roz‰íﬁen˘ poãet druhÛ, jak dokumentuje napﬁíklad
Sládeãek (1951) pro PadrÈské rybníky. Tento rozdíl urãitû není plnû vysvûtliteln˘ povrchnûj‰ím rozborem zooplanktonu star‰ími autory ani pouÏitím planktonek s vût‰ími oky, coÏ by vedlo k nedostateãnému zachycení
zejména drobnûj‰ích víﬁníkÛ (k ãásteãnému podhodnocení v‰ak urãitû do‰lo u drobn˘ch planktonních víﬁníkÛ,
zejména druhÛ bez krun˘ﬁe; rovnûÏ se nezdá pravdûpodobné nezachycení Eudiaptomus vulgaris u Kafky,
podhodnocen je v˘skyt buchanek z dÛvodÛ determinaãních). Oligotrofie rybníkÛ v druhé polovinû 19. století
byla zﬁejmû skuteãnû spojena s men‰ím spektrem druhÛ zooplanktonu. Podstatn˘m faktorem je zﬁejmû pravideln˘ hojn˘ v˘skyt dravé perlooãky Leptodora kindtii, která odolávala vyÏíracímu tlaku ﬁídk˘ch obsádek ryb a sama podstatnû ovlivÀovala sloÏení zooplanktonu.
Následné zv˘‰ení úÏivnosti rybníkÛ pak bylo i díky zv˘‰en˘m obsádkám ryb spojeno se zv˘‰ením poãtu
druhÛ zooplanktonu, alespoÀ v urãitém období, a s uplatnûním se v˘razné sezónní dynamiky v˘skytu mnoha
druhÛ. ObtíÏnûji doloÏitelná je situace u fytofilních ÏivoãichÛ, kde napﬁíklad u pﬁisedl˘ch víﬁníkÛ se druhové
spektrum v rybnících urãitû zúÏilo.

JestliÏe hodnotíme zmûny v˘skytu jednotliv˘ch druhÛ aÏ do souãasnosti, dostaneme obrázek ménû optimistick˘. Vymizely nûkteré vût‰í druhy, jejichÏ areál k nám zasahuje spí‰e okrajovû. Ty se nevyskytují ani v jin˘ch vodách v okolí nebo jsou velmi vzácné. Proto ani pﬁi pﬁípadném obnovení pÛvodních podmínek v nûkter˘ch
rybnících nelze oãekávat jejich opûtovn˘ samovoln˘ v˘skyt: ÏábronoÏky (Anostraca) (·USTA 1884), ‰keblovky
(Conchostraca), Limnosida frontosa (RoÏmberk – ·RÁMEK-HU·EK 1961). Mezi bûÏné rybniãní druhy dﬁíve patﬁily perlooãky Daphnia cucullata (Svût, RoÏmberk, V. Tis˘, KáÀov, N. Vdovec – KAFKA 1892, 1957 vymizelá,
cf. ·RÁMEK-HU·EK et al. 1962, N. Hospodáﬁ 1981) a Diaphanosoma brachyurum (Svût, RoÏmberk, KaÀov,
N. Vdovec 1957 – 1958), které nyní na‰ly dostateãn˘ prostor v novû vybudovan˘ch velk˘ch pﬁehradních nádrÏích a v rybnících se vyskytují ﬁídce (hlavnû ve velk˘ch rybnících jezerního typu, v minulosti v‰ak i v drobn˘ch
rybnících). Podobnû snad lze hodnotit situaci i u Holopedium gibberum (N. Vdovec – KAFKA 1891, 1957 vymizelé, cf. ·RÁMEK-HU·EK et al. 1962), které z rybníkÛ prakticky vymizelo, av‰ak v nûkter˘ch pﬁehradních nádrÏích se vyskytuje. Zde naopak lze oãekávat, Ïe pﬁi zmûnû podmínek by se v rybniãním planktonu opût pomûrnû
rychle objevily (tab. 32).
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Prototypem biologick˘ch rybníkÛ jsou rybníky návesní, v nichÏ i v dávnûj‰í minulosti pﬁirozená produkce ryb dosahovala aÏ stovky kg/ha. SloÏení zooplanktonu v tûchto rybnících na konci minulého století v‰ak
prakticky není doloÏeno. Lze pﬁedpokládat, Ïe se v závislosti na velikosti zátûÏe jejich osídlení blíÏí spoleãenstvÛm charakterizovan˘m napﬁ. v práci ·rámka – Hu‰ka (1944).
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Urãit˘m pﬁedobrazem zv˘‰ení úÏivnosti rybníkÛ byly Lednické rybníky s pﬁirozenû vy‰‰í koncentrací
minerálních Ïivin i s pomûrnû vysok˘m pﬁísunem komunálního zneãi‰tûní z pobﬁeÏních obcí. PrÛmûrn˘ roãní
pﬁirozen˘ pﬁírÛstek ryb v období 1914 – 1923 ãinil 140 – 190 kg/ha, coÏ je asi pûtinásobek stﬁední hodnoty rybníkÛ sledovan˘ch Kafkou (1891). V tûchto rybnících byl zji‰tûn velk˘ poãet druhÛ víﬁníkÛ, tzn. 54 (BAYER,
BAJKOV 1929), kter˘ ani pozdûj‰ím v˘zkumem (LOSOS, HETE·A 1971) nebyl podstatnû korigován. V˘znamn˘ je i masov˘ v˘skyt buchanky Acanthocyclops robustus (v originále Cyclops vernalis, pﬁeurãení je v‰ak
bezpochyby správné) v rybníku Nesyt – v souãasnosti je to druh typick˘ pro letní proÏran˘ zooplankton. Pﬁíznaãné je i postupné stﬁídání perlooãek Daphnia magna - Daphnia pulex (pulicaria) – Daphnia galeata - Bosmina longirostris v prÛbûhu vegetaãní sezóny s objevením Daphnia opût na podzim. Toto stﬁídání v oligotrofnûj‰ích rybnících nebylo pozorováno. Na rozdíl od nich Bosmina longirostris a ﬁada druhÛ víﬁníkÛ pﬁedstavovala pravidelnou sloÏku pelagiálního planktonu Lednick˘ch rybníkÛ, naopak nebyla zji‰tûna Daphnia cucullata
a Leptodora kindtii.

Tabulka 32. Charakteristika sloÏení a sezóních zmûn zooplanktonu typick˘ch kaprov˘ch rybníkÛ 80. let

dominantní taxony
taxon

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Daphnia magna
Daphnia pulicaria
Daphnia galeata
Bosmina longirostris
Cyclops vicinus
Acanthocyclops robustus
Rotatoria
(sytostí políãek je vyznaãen podíl taxonu v zooplanktonu)
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Ceriodaphnia
Moina
Thermocyclops crassus

pﬁíleÏitostnû

●

Mesocyclops leuckarti
Leptodora kindtii
Rotatoria – pravidelnû 15 aÏ 20 druhÛ
Brachionus calyciflorus

Keratella quadrata

B. angularis

K. cochlearis

B. quadridentatus

Polyarthra

B. rubens

Filinia longiseta

B. budapestinensis

Anuraeopsis fissa

B. diversicornis

Pompholyx sulcata

B. variabilis

Asplanchna

Synchaeta

Hexarthra
Biomasa cca 20 g.m-3

Mezi druhy, které se v˘znamnûji proti minulosti uplatÀují v rybniãním planktonu, patﬁí pﬁedev‰ím druhy
s ‰irok˘m areálem v˘skytu, tedy z urãitého pohledu jde o druhy „ménû hodnotné“. Z ﬁidãeji se vyskytujících
druhÛ, které v minulosti nebyly z TﬁeboÀska uvádûny a v nedávné dobû byly námi v tomto území sbírány, je
moÏno uvést perlooãky Bosmina coregoni (N. Hospodáﬁ 1981, nyní pomûrnû bûÏná v pﬁehradních nádrÏích)
a Scapholeberis rammneri (v minulosti velmi vzácná, nyní v niÏ‰ích polohách ãastá po celém území republiky).
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Z ménû ãast˘ch druhÛ perlooãek zji‰tûn˘ch v minulosti na TﬁeboÀsku je moÏno uvést je‰tû Monospilus
dispar (Svût, KaÀov, RoÏmberk – ·RÁMEK-HU·EK 1961, HELLICH 1878). V˘skyt je i v souãasnosti pravdûpodobn˘, dokladování by si v‰ak vyÏádalo speciální pozornost vzhledem k její biologii. PﬁíleÏitostnû lze stále nalézt pomûrnû ﬁídkou vzná‰ivku Heterocope saliens (napﬁ. Koníﬁ u Li‰ova 1981, Dûdek u Slavonic – obojí mimo CHKO).
Zoobentos
Je zﬁejmé, Ïe v chud˘ch rybnících konce 19. století byl zoobentos druhovû mnohem bohat‰í neÏ v rybnících souãasn˘ch. Vypl˘vá to z pomûrnû rozsáhlého v˘ãtu zejména larev chrostíkÛ (Trichoptera), ale i larev
jepic (Ephemeroptera), po‰vatek (Plecoptera) a váÏek (Odonata) a také plo‰tic (Heteroptera), zji‰tûn˘ch v dÛkladnûji sledovan˘ch rybnících (KAFKA 1891, FRIâ, VÁVRA 1895). Tuto skuteãnost dokládá i pravideln˘
v˘skyt zejména larev chrostíkÛ zji‰Èovan˘ch v trávicím traktu kapra (·USTA 1884). Pravidelnû se vyskytovalo
více druhÛ plÏÛ (Gastropoda), mlÏÛ (Bivalvia) a mechovek (Bryozoa). Ponûkud pﬁekvapivû ﬁídce byl konstatován v˘skyt sladkovodních hub (Porifera). Za zmínku stojí pomûrnû ãast˘ v˘skyt vodoucha stﬁíbﬁitého (Argyroneta aquatica). Pravidelnû se vyskytovala beru‰ka vodní (Asellus aquaticus) a obãas i rak ﬁíãní (Astacus
astacus). Lze pﬁedpokládat, Ïe pakomáﬁi (Chironomidae) byli rovnûÏ zastoupeni poãetn˘mi druhy, ale determinaãní obtíÏe tuto skuteãnost zastﬁely. Poãetné byly druhy plo‰tûnek (Turbellaria) a málo‰tûtinatcÛ ãeledi Naididae. Naproti tomu spí‰e v˘jimeãné zji‰tûní nítûnek Limnodrilus a Tubifex odráÏí realitu chudého bahna a ãasto písãitého dna.
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17. V˘topa rybníka RoÏmberk, v pozadí objekt tﬁeboÀsk˘ch velkov˘krmen a ãistírna odpadních vod /foto S. Kuãera/

6. HYDROBIOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ

Postupné do souãasnosti více neÏ desetinásobné zhu‰tûní obsádek kapra vedlo k eliminaci pravidelného v˘skytu vût‰iny zmínûn˘ch skupin zoobentosu a k relativnû hojnûj‰ímu v˘skytu larev pakomárÛ (Chironomidae) a nítûnek (Tubificidae). U obou poslednû zmínûn˘ch skupin hraje roli vût‰í potravní nabídka: jednak organicky bohat‰í bahno tvoﬁené rozkladem statkov˘ch hnojiv i zbytkÛ krmiv, jednak mnohonásobnû
bohat‰í dé‰È planktonních organismÛ padajících na dno. Na vymizení mnoha druhÛ zoobentosu z rybníkÛ se
podílí také pravidelné kaÏdoroãní vypou‰tûní mnoha rybníkÛ a jejich zimování (‰keble r. Anodonta a velevrubi
r. Unio), ztráta úkrytÛ v dÛsledku zabahnûní a vymizení makrovegetace (vodouch). Urãitou roli zﬁejmû hraje
i zmûnûn˘ chemismus vody, zejména vy‰‰í obsah suspendovan˘ch organick˘ch látek (sladkovodní houby) a pravidelnû nepﬁíznivé kyslíkové podmínky u dna. Na základû literárních údajÛ nelze provést srovnání biomasy
zoobentosu v minulosti a souãasnosti, protoÏe nejstar‰í údaje jsou pouze kvalitativní. Pravdûpodobnû v‰ak
byla velmi nízká, podobnû jako biomasa zooplanktonu.

●
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18. Masov˘ rozvoj vláknit˘ch ﬁas v litorálu rybníka âerniãn˘ /foto K. Drábek/
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7. V¯VOJ A UTVÁ¤ENÍ POROSTÒ MAKROFYT
PÛvod rybniãní vegetace lze vysledovat ve vegetaci mokﬁadÛ, mlák, periodick˘ch vod aluvií, tÛní a tekoucích vod. Jednou ze základních charakteristik vodní a mokﬁadní makrovegetace pﬁirozen˘ch lokalit je znaãná
pﬁizpÛsobivost ke kolísání vodního sloupce, k úplnému obnaÏení dna a také k vût‰ímu rozsahu Ïivin. Právû
v tûchto parametrech dochází v rybnících v dÛsledku hospodáﬁské ãinnosti k ãast˘m a v˘razn˘m zmûnám.
Intenzita hospodáﬁsk˘ch zásahÛ, která se v prÛbûhu staleté historie rybníkÛ nûkolikrát znaãnû zmûnila, v˘raznû modifikuje pﬁirozené procesy v˘voje vodní vegetace, které jsou dobﬁe popsané z jezerních litorálÛ (PODBIELKOVSKI et TOMASZEWITZ 1979, WIGHAM et al. 1990).
V rybnících s nízkou intenzitou hospodaﬁení vykazují spoleãenstva litorální makrovegetace znaãnû podobné rysy pﬁirozen˘ch sukcesních stadií v˘voje jako v mûlk˘ch jezerech. V intenzivnû obhospodaﬁovan˘ch
rybnících lze naopak dokumentovat specifick˘ v˘voj urãit˘ch typÛ vegetace rozhodujícím zpÛsobem formované
hospodáﬁsk˘mi zásahy (napﬁ. vegetace obnaÏen˘ch den za letnûní, zmûny ve sloÏení ponoﬁené vegetace v závislosti na velikosti rybí obsádky apod.). Celkovû lze ﬁíci, Ïe litorál obhospodaﬁovaného rybníka vykazuje vy‰‰í
stupeÀ nestability neÏ jezerní litorální ekosystém.

PÛsobení pﬁirozen˘ch faktorÛ (v˘‰ka vodního sloupce, svûtlo, substrát a Ïiviny) a situací navozen˘ch
hospodáﬁskou aktivitou ãlovûka se kombinuje a prolíná. Je proto velmi obtíÏné specifikovat a odli‰it vliv jednotliv˘ch faktorÛ. V˘sledn˘ stav na kaÏdé lokalitû je tﬁeba chápat jako integrální v˘sledek pÛsobení ﬁady vlivÛ. V následujícím textu budeme popisovat nejdÛleÏitûj‰í tendence v pÛsobení hlavních faktorÛ na v˘voj rybniãní vegetace v minul˘ch desetiletích.
7.1.1. Vodní sloupec a svûtelné pomûry
Pro mokﬁadní ekosystémy obecnû, ale zejména pro rybniãní, je jedním z rozhodujících faktorÛ pﬁizpÛsobivost k rytmickému kolísání vodní hladiny. Rybniãní nádrÏ je pravidelnû vyprazdÀována a tím je podmínûn
i charakter vegetace. Vypou‰tûní se dûje v dobû v˘lovu ryb, letnûní a v dobû oprav hydrotechnick˘ch zaﬁízení.
Mimo to pravidelnû v prÛbûhu vegetaãního období klesá voda v nádrÏích (zejména u nebesk˘ch rybníkÛ)
v dÛsledku ãasto nedostateãného pﬁítoku. V obou pﬁípadech dochází k zákonit˘m zmûnám ve v˘skytu makrofyt. Formování a v˘skyt spoleãenstev makrovegetace pﬁímo ovlivÀuje svûtlo, resp. prÛhlednost vody a její
hloubka. Pro rozvoj submerzních rostlin je nutn˘ pﬁístup sluneãního záﬁení k ponoﬁen˘m listÛm. Svûtlo se
stává limitujícím faktorem v situacích, kdy pﬁi zhu‰tûní obsádek kapra a v dÛsledku zvy‰ováním mnoÏství Ïivin
hnojením a krmením, nastává rozvoj fytoplanktonu a prÛhlednost klesá pod 0,5. KaÏd˘ ekotyp (stanovi‰tû,
hloubkov˘ stupeÀ) lze podle v˘‰ky vodního sloupce rozloÏit v ﬁadu ekofází (HEJN¯ 1971).
Kolísání vodní hladiny v prÛbûhu roku se naz˘vá ekoperiodou. Podle rytmu kolísání vodní hladiny je
moÏné rozli‰it následující ekoperiody s moÏn˘m v˘vojem (spádem) ekofází:
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7. V¯VOJ POROSTÒ MAKROFYT

Je velmi dobﬁe dokladováno (·USTA 1898), Ïe vliv hospodáﬁsk˘ch zásahÛ v minulém století nebyl tak
v˘razn˘ a Ïe se pﬁi formování spoleãenstev makrofyt v˘raznûji uplatÀovaly pﬁírodní procesy tak, jak je známe
z mûlk˘ch jezer a tÛní. Intenzifikace hospodaﬁení na rybnících vedla ke zmûnám v periodicitû a dynamice vodního reÏimu, k celkovû vût‰ímu rozsahu zmûn ve v˘‰ce vodního sloupce a ke zmûnám ve frekvenci vysou‰ení
(zimování, letnûní). Do‰lo k zásadní zmûnû v zatíÏení celého rybniãního ekosystému pﬁísunem Ïivin (vápnûní
a hnojení) s dÛsledkem v posunu základního chemismu rybniãních vod k vápenato-hydrogenuhliãitanovému
typu a k vy‰‰ímu stupni trofie. Postupnû se stal zásadním i vliv rybí obsádky (vy‰‰í rybí obsádky pﬁímo ovlivÀují zejména ponoﬁenou vegetaci), dále zmûnou ve struktuﬁe fytoplanktonu, která se projevuje sníÏením prÛhlednosti (zhor‰ením svûteln˘ch podmínek). V neposlední ﬁadû do‰lo k introdukci b˘loÏrav˘ch ryb.
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Obr.8. Pﬁehled ekofází podle v˘‰ky vodního sloupce (originál: ·. Husák)

a) Ekoperioda s vyrovnanou úrovní vodního sloupce (hydrolitorální spád ekofází)
b) Ekoperioda se zﬁeteln˘m poklesem vodního sloupce aÏ obnaÏením pÛdy (litorálnû-terestrick˘ spád ekofází)
c) Ekoperioda se zﬁeteln˘m zv˘‰ením vodního sloupce po pﬁedchozím obnaÏení (terestricko-litorální spád ekofází)
Regulovatelnost vodního sloupce rybníkÛ mÛÏe pÛsobit na zmûnu spoleãenstev, a to i v relativnû krátk˘ch ãasov˘ch sledech (napﬁ. posuny rákosin na znaãn˘ch rozlohách velk˘ch rybníkÛ jako jsou Velk˘ Tis˘ a Horusick˘). Je známo napﬁ. ze Starého Hospodáﬁe a Posedku ze 40. let, Ïe struktura spoleãenstev vysok˘ch
ostﬁic pobﬁeÏí stojat˘ch vod typu Caricetum elatae - Calamagrostietosum canescentis se po poklesu hladiny
nebo vyletnûní zmûnila na degradované Caricetum elatae - Scirpetosum radicantis. Je‰tû názornûj‰í jsou
zmûny „pulsujících“ rákosin, zejména u Typhetum latifoliae (na velk˘ch, ale i men‰ích rybnících). Postupná
zmûna v˘‰ky vodního sloupce umoÏÀuje v rybnících následnou existenci vût‰iny biocenotick˘ch typÛ vegetace
makrofyt, tj. existenci vût‰iny vegetaãních typÛ hydroserie. Rybníky jsou do urãité míry ãasoprostorová vegetaãní kontinua s velkou zásobou diaspor. Roj diaspor druhÛ obnaÏen˘ch den se mÛÏe realizovat i v ãasov˘ch
dimenzích aÏ 20 – 30 let. Regulace vodního reÏimu a pestrost zásahÛ do rybníka umoÏÀují rychl˘ prÛbûh
v˘voje spoleãenstev makrofyt v celé nádrÏi. Pﬁi prÛniku synantropních druhÛ, formujících se postupnû v antropocenózy, lze na rybnících pozorovat naru‰ení zonálních vodních a pobﬁeÏních fytocenóz, víceménû pÛvodních v dané nádrÏi nebo soustavû a ‰íﬁení mozaiky synantropÛ s dominantními druhy kopﬁiva dvoudomá (Urtica dioica) a pelynûk ãernob˘l (Artemisia vulgaris) nejãastûji po obvodu nádrÏe.
7.1.2. Morfologie rybniãních bﬁehÛ a dna
Pro formování vegetace vodních rostlin má morfologie rybniãních bﬁehÛ a dna mimoﬁádn˘ v˘znam. U rybniãních nádrÏí jsou pedologicko-geomorfologická pásma dobﬁe odli‰itelná. (NEUHÄUSL 1957, HEJN¯ et al.
1978).
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Sedimentární pásmo v podstatû zaujímá dno nádrÏe. Je tvoﬁeno peloidy, zbahnûlou rybniãní pÛdou.
Sedimenty jsou velice jemné, analogické jezerní gyttji. Tam, kde rybníky vznikaly z ra‰elini‰È, je v˘raznûji
tmavû zbarvené s pﬁevahou ra‰elinn˘ch humolitÛ (nápadné v men‰ích nádrÏích lutovské soustavy). Pﬁi vys˘chání se peloidní ãásti smr‰Èují a utváﬁí se systém polygonov˘ch políãek (u ra‰elinnách humolitÛ ménû v˘razné). Pﬁi letnûní je pásmo osidlováno spoleãenstvy svazu Bidention, z ãásti svazu Oenanthion. Pﬁi zvodnûní se
utváﬁejí spoleãenstva svazu Nymphaeion.
Asedimentární (erozní) pásmo zaujímá rybniãní sublitorál. PÛdními sloÏkami jsou písãité a kamenité
ãástice (‰tûrkopísky), na TﬁeboÀsku ãasto promí‰ené ra‰elinn˘mi humolity. Na velk˘ch tﬁeboÀsk˘ch rybnících
jsou sedimentární a asedimentární pásma znaãnû vyrovnaná, na men‰ích nádrÏích je asedimentární pásmo
znaãnû uÏ‰í neÏ pásmo sedimentární. Zvlá‰tû nápadná je tato situace na Chlumecku, kde jsou rybníky v pﬁímém kontaktu s krystalinikem. Pﬁi zavodnûní toto pásmo osidlují spoleãenstva svazu Litorellion, Eleocharition
ovatae, Radiolion. V souãasnosti sem pronikají spoleãenstva vrbovek, zejména s dominancí neofytního druhu
vrbovky cizí (Epilobium ciliatum).
Obû uvedená pásma jsou na rybnících pásmy základními, velkoplo‰n˘mi, dal‰í jsou pásmy odvozen˘mi.
Pﬁechodné pásmo je kontaktní zónou mezi sedimentárním a asedimentárním pásmem. Vzniká pﬁekrytím asedimentárního pásma organogenním sedimentem rÛzné mocnosti, nejãastûji 10 – 20 cm, na TﬁeboÀsku
ãasto i hlub‰ím ra‰elinn˘m humolitem. Obvykle zde pﬁevaÏují spoleãenstva svazu Eleocharition ovatae.
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Obr. 9. Distribuce akumulaãního, erosního a sedimentaãního pásma v ideálním rybníce
(podle HEJN¯, KVùT 1978)

7. V¯VOJ POROSTÒ MAKROFYT

Förnové pásmo je prostorovû rozloÏeno na vnitﬁním okraji rákosin (Phragmitetea) nebo vysok˘ch ostﬁic (Magnocariceta), tudíÏ na vnûj‰ím okraji asedimentárního pásma v bezprostﬁedním kontaktu s vytrval˘mi
spoleãenstvy litorálu. Vytváﬁí se na opadance (förna), vzniklé z odumﬁel˘ch listÛ a stonkÛ rákosin a vysok˘ch
ostﬁic. Na TﬁeboÀsku k tomu pﬁistupují dosud nerozloÏené ra‰elinné humolity. Pﬁi zavodnûní mohou toto pásmo zaujímat specifická spoleãenstva, jak˘m je napﬁ. Potametum obtusifolii, pﬁi vyletnûní jsou to obvykle specifické typy spoleãenstev svazu Bidention.

Rybníky jako mûlké nádrÏe mohou rychle zarÛstat, pokud chybí pravidelné obhospodaﬁování a pﬁípadná regulace spoleãenstev. V tomto pﬁípadû se sukcese v mûlkém typu mokﬁadu urychluje, rybník rychle ztrácí charakter
rybniãní nádrÏe a mûní se v moãál, ol‰inu apod.
7.1.3. Zaná‰ení a zazemÀování
Zaná‰ením se rozumí vyplÀování nádrÏe biomasou spoleãenstev vodních ponoﬁen˘ch a vzpl˘vav˘ch
rostlin vãetnû pleustontÛ a listÛ dﬁevin (napﬁ. ol‰í). ZazemÀování je relativnû dlouhodob˘m procesem, probíhajícím celou hydrarchní serií makrofytních spoleãenstev aÏ po spoleãenstva kﬁovin a dﬁevin, které tento proces
zavr‰ují. Oba procesy jsou souãástí stárnutí nádrÏí. Jsou typické pro aluviální stojaté vody a jezera. Stárnutí
rybniãních nádrÏí je zpomalováno vypou‰tûním a zejména pak zimováním a letnûním. Zaná‰ení a zazemÀování je závislé na velikosti nádrÏe, na délce ekocyklu, na celkovém zastoupení submerzních a emerzních makrofyt. Biogenní zaná‰ení rybníkÛ po vyhrnování a ãastém zimování témûﬁ ustalo. V posledním období, po rozorání luk a zúÏení plochy litorálu vyhrnováním, pﬁispívají k intenzivnímu zaná‰ení minerální sedimenty ze splachÛ
z polí. Dﬁíve pﬁi zaná‰ení na organickém materiálu pﬁevládal patrnû smûr sukcese znázornûn˘ na obr.10.
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Obr. 10. Schema sukcese na pﬁeváÏnû organickém materiálu (orig. S. Hejn˘)

Na pﬁevládajícím minerálním materiálu bylo moÏné vysledovat sukcesní smûr vyjádﬁen˘ schematicky
na obr. 11.
Obr.11. Schema sukcese na pﬁevládajícím minerálním materiálu (orig. S. Hejn˘)
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V mûlk˘ch rybniãních nádrÏích probíhalo zarÛstání a zazemÀování porosty makrovegetace vÏdy pomûrnû rychle.
7.1.4. Îiviny
Jedním ze základních faktorÛ podmiÀující rozvoj makrofyt je reÏim Ïivin vãetnû tvrdosti a reakce vody
(pH). V první polovinû tohoto století vykazovaly rybníky rÛzné stupnû trofie (a tomu odpovídající typy vegetace) v závislosti na jejich genezi. Pﬁevládaly mezotrofní typy vegetace na rybnících vznikl˘ch z mlák, oligotrofní,
jejichÏ pÛvod lze hledat v jezerních vodách, a dystrofní typy, které mají pÛvod ve vegetaci ra‰elini‰È. Základním
pﬁístupem souãasného rybáﬁského hospodaﬁení je nutnost dostateãného zásobování vody Ïivinami a tím zabezpeãení dostateãného mnoÏství vodních organismÛ jako potravy ryb.
Od 50. let byly u nás vyuÏívány rybníky a jejich litorály i k likvidaci odpadÛ z Ïivoãi‰né v˘roby. Tento
postup byl spojován se zámûrnou eutrofizací s cílem nejen odpad likvidovat, ale také získat vy‰‰í produkci
ryb. Proces v‰ak byl jen empirick˘ ãasto bez znalostí o tom, jak bude systém reagovat a bez kontroly. Rybníky
TﬁeboÀska mají v tomto ohledu specifické prvenství tím, Ïe kejda z tﬁeboÀského praseãího velkochovu byla po
relativnû dlouhou dobu libovolnû rozmisÈována do prostoru rákosin, ostﬁicov˘ch porostÛ, ba i velkoplo‰nû po
návodní ãásti hráze. Tím byl umoÏnûn velmi rychl˘ prÛnik antropocenóz (napﬁ. rozsáhlé porosty kopﬁivy dvoudomé Urtica dioica s pelyÀkem ãernob˘lem Artemisia vulgaris).

Dal‰ím zdrojem zv˘‰eného pﬁísunu Ïivin je, zejména v posledních letech, také splach z okolních zemûdûlsk˘ch pozemkÛ (KOUTNÍKOVÁ 1993).
7.2. V¯VOJ SPOLEâENSTEV MAKROFYT V ZÁVISLOSTI NA TROFII RYBNIâNÍ NÁDRÎE
Se zvy‰ováním vstupÛ Ïivin se zvy‰uje biomasa vodních rostlin, mûní se jejich vertikální distribuce,
dochází k deficitÛm CO2 a O2 a k naru‰ení diurnálního cyklu fotosyntetické aktivity. Kompetice o svûtlo a CO2,
rozkladné procesy ve dnû, moÏnost vyãerpání CO2 pﬁi dostatku ostatních Ïivin, jsou hlavní procesy urãující v˘voj
a sukcesi makrofyt v eutrofizovan˘ch mûlk˘ch rybnících. Obr.12 graficky znázorÀuje vertikální profil distribuce
biomasy, svûtla, pH a rozpu‰tûného kyslíku v závislosti na podmínkách trofie a velikosti rybí obsádky. Toto
schema je vytvoﬁeno na základû prací de Nie (1987), Pokorn˘ et al. (1990), Pokorn˘, Ondok (1991) nezahrnuje
emerzní typy makrofyt (POKORN¯ 1994).
Oligotrofní období (A)
V oligotrofním prostﬁedí je rÛst rostlin limitován nedostatkem Ïivin. PrÛhlednost vody je vysoká a ekosystém je osídlován pouze rostlinami, schopn˘mi ãerpat Ïiviny koﬁenov˘m systémem ze substrátu. Rostlinná biomasa je akumulována u dna nádrÏe. Hodnoty pH a koncentrace kyslíku se v prÛbûhu dne a noci pﬁíli‰ nemûní.
Podobnû nejsou zásadní rozdíly v koncentraci kyslíku a pH ve vertikálním profilu.
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Dykyjová (1992) uvádí, Ïe na celkové plo‰e 21,4 ha litorálÛ rybníka Opatovick˘ (TﬁeboÀ) je v celkové
nadzemní biomase 205 tun rákosov˘ch porostÛ roãnû poutáno 30,7 metrick˘ch centÛ ãistého dusíku, 4,2 q
fosforu, 33 q draslíku, 5,6 q vápníku a 2,5 q hoﬁãíku. S kaÏdoroãním odumﬁením nadzemních ãástí porostu a jejich rozkladem se tyto Ïiviny vrací do vodního prostﬁedí a do dnov˘ch usazenin, takÏe jejich obsah se progresivnû zvy‰uje a podstatnû pﬁispívá k dal‰í eutrofizaci rybníka. Pokud nedojde k jejich úplné mineralizaci, pak
se hromadí a ukládají v nerozloÏené biomase a jsou tak jedním z mála míst akumulace CO2 (C).
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DÛsledkem tohoto intenzivního rybáﬁského obhospodaﬁování je nutnû znaãn˘ nárÛst Ïivin ve vodû i v sedimentech (POKORN¯ et al. 1994). V rybniãních sedimentech je obecnû uvádûna mnohem vy‰‰í koncentrace
Ïivin neÏ ve vodû. PrÛmûrné uvádûné hodnoty jsou (v procentech su‰iny): N: 1,0; P: 0,01; K: 0,02; Ca: 0,2.
To znamená, Ïe vrstva 1 aÏ 2 mm rybniãního sedimentu obsahuje stejné mnoÏství Ïivin jako vodní sloupec 1 m
nade dnem (HRBÁâEK, PROCHÁZKOVÁ 1975, POKORN¯ 1994)

Obr. 12. V˘voj vodní vegetace (1)
(A) v oligotrofních
(B) mírnû eutrofních
(C, D) eutrofních
(E, F, G) hypertrofních podmínkách
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rozloÏení biomasy ve vertikálním profilu (2)
profil prÛhlednosti (extinkce) (3)
profil pH (4)
profil koncentrace rozpu‰tûného kyslíku (5)
noãní minimální hodnoty
denní maximální hodnoty
(orig. J. Pokorn˘ 1994)
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Tyto podmínky byly ãasté na tﬁeboÀsk˘ch rybnících pﬁed zaãátkem hnojení a nárÛstem pﬁísunu Ïivin z povodí (POKORN¯ 1994). Opad a odumﬁelá biomasa se témûﬁ nerozkládá a obsahuje dokonce mûﬁitelné koncentrace kyslíku. V takové vodû je ov‰em nízká produkce, neboÈ nedostatek Ïivin neumoÏÀuje rÛst ﬁas a zooplanktonu. Pﬁísun Ïivin do takového systému se projeví v nárÛstu primární produkce a následnû i produkce
ryb. Rybníky v oligotrofním stavu rychle reagují na pﬁidání Ïivin i zv˘‰ením poãtu druhÛ.
Dlouhotrvající pﬁechodné období mezi oligotrofním a mezotrofním obdobím (B)
S pﬁib˘vajícími Ïivinami (hnojením) se rozmáhá vegetace, stoupá poãet druhÛ i mnoÏství biomasy.
Vodní makrovegetace je tvoﬁena velk˘m mnoÏstvím druhÛ. PrÛhlednost vody je okolo 2 metrÛ a rostlinná biomasa je víceménû pravidelnû rozmístûna ode dna ke hladinû. âast˘ je v˘skyt makrofyt s plovoucími listy.
Hladiny mnoha rybníkÛ v tomto stadiu byly v plné míﬁe zarostlé, pﬁedev‰ím spoleãenstvy rdestÛ. Na
písãit˘ch aÏ hlinit˘ch dnech velk˘ch rybníkÛ Polygonetum amphibii a mírnû zabahÀovan˘ch dnech spoleãenstvo Potamogetoneto natantis - Nymphaeetum candidae. Prvá formace osídlovala sublitorál asedimentárního
pásma, druhá byla charakteristická pro pokroãilej‰í akumulaãní procesy v sedimentárním pásmu. Obû asociace vyplÀovaly typy drobnûj‰ích rdestÛ se vzpl˘vav˘mi a ponoﬁen˘mi listy.
Druhová diverzita perifytonu (nárosty) a bentosu vázaného na v˘skyt makrofyt byla vysoká. Situace
zabezpeãuje dostatek pﬁirozené potravy pro ryby i vodní ptáky.

Obr. 13. Zmûny zonace litorálu v prÛbûhu let 1850-1950 (orig. S. Hejn˘)
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Zonace litorálu se v prÛbûhu let 1850 – 1950 zmûnila zpÛsobem vyjádﬁen˘m schematicky na obr.12 a 13.
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Koncentrace Ïivin ve vodû je nízká po celou vegetaãní sezónu. V˘voj planktoních ﬁas je proto limitován
Ïivinami, zastínûní a pﬁíjem CO2 perifytonem neomezuje podstatnû rÛst submerzních makrofyt. Koncentrace
kyslíku je zhruba na saturaãní hladinû a nevykazuje v˘razné zmûny mezi dnem a nocí a povrchem vodní hladiny a dnem (POKORN¯ 1994). Tato situace se dá popsat (podle historick˘ch dat) na jihoãesk˘ch rybnících
zhruba v 50. letech, tj. pﬁed poãátkem intenzifikace aplikací vysok˘ch dávek anorganick˘ch hnojiv, chlévské
mrvy a fekálií a velk˘ch rybích obsádek (HEJN¯ 1967, PECHAROVÁ 1995). V souãasné dobû jsou rybníky
této kvality velmi vzácné, nejen z dÛvodÛ intenzivního rybáﬁského hospodaﬁení a vysok˘ch rybích obsádek,
ale i díky velkému mnoÏství Ïivin z povodí (POKORN¯ 1994).

Obr. 14. Zmûny zonace litorálu v prÛbûhu let 1921-1950 (orig. S. Hejn˘)

Toto schema zobecÀuje jen hlavní pozorované zmûny, které mohou b˘t na jednotliv˘ch lokalitách modifikovány.

●
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Poãáteãní fáze vysoké progresivní eutrofizace (C)
Eutrofní fáze rybníkÛ je charakterizována vy‰‰ím pﬁísunem Ïivin, hnojením a v˘znamn˘m podílem splachÛ z povodí. Ponoﬁené rostliny rostou rychleji, jejich biomasa se akumuluje k povrchu. Mladé zelené ãásti
makrofyt zastiÀují hlub‰í vodu. PrÛhlednost vody klesá, ozáﬁenost na dnû i v mûlk˘ch nádrÏích mnohdy nedosahuje kompenzaãního bodu pro fotosyntézu. Proto fotosyntéza pﬁevládá na povrchu a naopak, respirace je
vy‰‰í u dna. DÛsledkem toho je strm˘ gradient koncentrace O2 a pH ve vodním sloupci (POKORN¯ 1994).
Vysoká biomasa a vzájemné biotické vztahy jednotliv˘ch sloÏek planktonu mohou znaãnû modifikovat abiotické podmínky prostﬁedí (svûtlo, pH) a jejich vliv na ponoﬁenou vegetaci mÛÏe b˘t vût‰í neÏ samotn˘ pﬁísun Ïivin (BALLS et. al. 1989).
S pokraãujícím pﬁísunem Ïivin do nádrÏe klesá druhová diverzita vodních rostlin, ale jejich biomasa
vzrÛstá. Tento stav je charakterizován nárÛstem perifytonu, kter˘ mÛÏe rozvoj makrofyt omezovat. Respiraãní
rychlost celého spoleãenstva je vy‰‰í a proto ãasto nastává u dna nedostatek kyslíku. Postupnû dochází k rychlé dekompozici organické hmoty v sedimentech, nízké koncentraci kyslíku v sedimentech a uvolÀování Ïivin
ze sedimentÛ. MnoÏství Ïivin a umûlá úprava pH (vápnûní) vedou k podpoﬁe mikrobiální ãinnosti. Vnitﬁní zatíÏení nádrÏe zaãíná hrát dÛleÏitou úlohu (POKORN¯ 1994, RIPL et al. 1994) a nádrÏ se postupnû dostává do
hypertrofní fáze.
Hypertrofní fáze rybníkÛ (D, E, F)
Pﬁi vysokém pﬁísunu Ïivin do vodní nádrÏe hraje velikost rybí obsádky dÛleÏitou roli i pro vodní vegetaci.
Pﬁi nízk˘ch obsádkách je voda ãistá (tzv. stadium clear water s prÛhledností i nûkolik m), nastává rozvoj makrofyt,
ale také ãasto vláknit˘ch ﬁas. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t situace v plÛdkov˘ch rybnících. Nízká biomasa ryb, resp.
jejich slab˘ vyÏírací tlak umoÏÀuje, Ïe v zooplanktonu pﬁevládne velk˘ zooplankton (perlooãky). DÛsledkem
jejich filtraãní aktivity je eliminace fytoplanktonu, zv˘‰ení prÛhlednosti a nárÛst koncentrace dostupn˘ch Ïivin.
V takov˘ch podmínkách dochází k intenzivnímu rÛstu eutrofních typÛ makrofyt a vláknit˘ch ﬁas. Naproti tomu
vysoká biomasa ryb eliminuje velk˘ zooplankton a v dÛsledku toho nastává rozvoj fytoplanktonu. Voda získává intenzivní zelené aÏ zelenohnûdé zbarvení a prÛhlednost klesá aÏ na nûkolik málo dm. Vodní rostliny v dÛsledku limitace svûtlem mizí (POKORN¯ 1994). Dekompozice organické hmoty v sedimentech je rychlá, nízká
koncentrace kyslíku v sedimentech aÏ anaerobióza zpÛsobuje intenzivní uvolÀování Ïivin. Nadmûrná eutrofizace
je téÏ povaÏována za jednu z pﬁíãin odumírání rákosu (napﬁ. rybníky RoÏmberk, Tis˘), Dosud v‰ak není jednotn˘ názor na mechanismus odpovûdn˘ za odumírání rákosu (FIALA 1976, KSENOFONTOVA 1988,
OBSTOVÁ 1989, âÍÎKOVÁ - KONâALOVÁ a kol. 1992).
●
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7.3. P¤ÍMÉ HOSPODÁ¤SKÉ ZÁSAHY A JEJICH DÒSLEDKY
Hospodáﬁské zásahy jako intenzifikace hnojení, vyhrnování, letnûní, zmûny hustoty obsádek a dal‰í
obdobné vlivy pÛsobí pﬁímo ve vztahu k vodní vegetaci zásadní zmûnu vodních a mokﬁadních typÛ makrofyt.
Vliv hospodáﬁsk˘ch zásahÛ v okolní krajinû dopadá nepﬁímo na vegetaci rybníkÛ, prostﬁednictvím vodoteãí, a dále
prostﬁednictvím splachÛ z polí, zúÏením ochranné plochy luk jejich rozoráváním, likvidací a ukládáním odpadÛ
v blízkosti rybníkÛ. Tyto faktory podporují a urychlují eutrofizaci rybníkÛ a podílejí se na zmûnách v periferii
nádrÏí, v epilitorálu bﬁehÛ, na hrázích apod., kde vznikají postupnû se zvût‰ující jádra synantropních cenóz
terestrické povahy, pﬁeváÏnû z ruderálních a pleveln˘ch druhÛ. Jedním z dÛsledkÛ eutrofizace je i zmûna floristického sloÏení makrofyt a struktury rostlinn˘ch spoleãenstev, ãasto i destrukce dosavadní litorární vegetace, její postupná degradace nebo utváﬁení nov˘ch typÛ a invaze terestrick˘ch ruderálních fytocenóz.
Zmûny ve sloÏení litorální vegetace zpÛsobily zejména následující hospodáﬁské zásahy:
a) Krmení ryb a kachen (vãetnû transportu krmiva) pÛsobící imigraci nov˘ch druhÛ (allochtonních, hemerochorních druhÛ), jejichÏ v˘skyt mÛÏe b˘t efemerní nebo doãasn˘ periodick˘ nebo mÛÏe b˘t druh zaãlenûn do
rybniãní vegetace jako neofyt.
b) Hnojení (nárÛst mnoÏství Ïivin a následné sníÏení prÛhlednosti) obvykle pÛsobí nebo mÛÏe pÛsobit postupné zmûny (ochuzení) vegetace makrofyt.
c) Vyhrnování a existence kachních chovÛ pÛsobí velkoplo‰né a ãasto trvalé zmûny vegetace, pﬁiãemÏ je nahrazena rybniãní vegetace ruderálními elementy.

7.3.1. Krmení ryb a kachen

Z dÛleÏit˘ch nálezÛ tohoto typu na TﬁeboÀsku je moÏno uvést: buﬁina jableãníková (Chaiturus marrubiastrum) (hráz rybníka Vlhlavsk˘ u Vlhlav), starãkovec jestﬁábníkolist˘ (Erechtites hieracifolia) a kamejka lékaﬁská (Lithospermum officinale) (hráz rybníka Chlumská, âerná, TﬁeboÀ), roÏinec lepkav˘ (Dichodon viscidum)
(rybník Spolsk˘ u Tﬁebonû).
Celkem bylo tímto zpÛsobem zavleãeno zhruba asi 100 druhÛ, vãetnû asi 35 druhÛ plodin pûstovan˘ch
na letnûn˘ch rybnících, poãet introdukovan˘ch dﬁevin obná‰í kolem 50 druhÛ.
Poãet explozivních neofyt je relativnû nízk˘: nejstar‰ím druhem je vodní mor kanadsk˘ (Elodea canadensis), tvoﬁící souvislé porosty na rybniãní hladinû (primární roz‰íﬁení tohoto druhu v‰ak není dÛsledkem
rybáﬁského hospodaﬁení). Mezi ponoﬁen˘mi a vzpl˘vav˘mi typy se jiÏ nevyskytuje Ïádn˘ jin˘ explozivní allochtonní typ. U spoleãenstev rákosu je to orobinec sítinovit˘ (Typha laxmanni), uplatÀující se v‰ak spí‰e v aluviích
a na údolních pﬁehradách.
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K nejv˘raznûj‰ímu obohacení rybniãních litorálÛ do‰lo v období mírné racionalizace rybniãního hospodáﬁství, kdy se zaãínalo s krmením kapra lupinou (Lupinus luteus), která se vyskytovala v‰ak jen doãasnû pﬁi
pobﬁeÏí nádrÏí. Pozdûji bylo krmeno tuzemsk˘m ovsem (Avena sativa). Od 50. let bylo krmeno zadinou importovanou z Maìarska, Rumunska a Ukrajiny. V dÛsledku toho se efemernû vyskytly jako adventivní na obnaÏeném dnû druhy jako: dvouzubec ãernoplod˘ (Bidens frondosa), hvûzdnice virÏinská (Aster novi belgii), turanka
kanadská (Conyza canadensis), kokotice otáãka (Cuscuta gronowii), jestﬁabina lékaﬁská (Galega officinalis),
pûÈour srstnat˘ (Galinsoga ciliata), pûÈour maloúborn˘ (Galinsoga parviflora), jeãmen my‰í (Hordeum
murinum), net˘kavka malokvûtá (Impatiens parviflora), net˘kavka royleova (Impatiens roylei), locika kompasová (Lactuca serriola), kﬁídlatka japonská (Reynoutria japonica), zlatob˘l obrovsk˘ (Solidago gigantea).
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d) Zimování a letnûní (období sníÏení nebo absence vodního sloupce) pÛsobící rozvoj specifick˘ch forem vegetace (uplatnûní vegetace obnaÏen˘ch den je modifikováno v˘razn˘m nav˘‰ením obsahu Ïivin v substrátu,
dochází k ochuzení a zmûnám druhového spektra).

Typy obnaÏen˘ch den reprezentuje jednak kyprej yzopolist˘ (Lythrum hyssopifolium), kter˘ má sice
tûkav˘ v˘skyt, ale postupnû osidluje rybniãní dna. Allochtonním druhem je v‰ak zejména v jiÏních âechách.
Podél hrází se s trvalej‰ím v˘skytem ‰íﬁí dvojzubec ãernoplod˘ (Bidens frondosa), nejprve v jedincích, postupnû v koloniích aÏ porostech. Centrum jeho ‰íﬁení je opût v aluviích. Velice zajímav˘ explozivní ráz ‰íﬁení má
vrbovka cizí (Epilobium ciliatum), která se objevila na rybnících v jiÏních âechách poãátkem 60. let a v souãasné dobû je na hrázích a obnaÏovan˘ch bﬁezích zcela bûÏn˘m druhem. Agestochorní migrace (transport
diaspor) se dûje nûkolika zpÛsoby:
Imigrace na kolech nákladních automobilÛ (HEJN¯ 1990) byla popsána u druhu dvojzubec ãernoplod˘
(Bidens frondosa) z navigace Vltavy do jihoãesk˘ch rybníkÛ. Pokud by Bidens frondosa byl vázán pouze na
obnaÏené plochy rybníkÛ podobnû jako kyprej yzopolist˘ (Lythrum hyssopifolium), mûl by pouze efemerní v˘skyt. ProtoÏe v‰ak podobnû jako v ﬁíãní navigaci osídluje porosty nad litorální ãárou a dostává se do epilitorálu,
mûl schopnosti pﬁeÏít na jihoãesk˘ch rybnících, místním transportem se roz‰íﬁil do vût‰ích rybníkÛ s kamenit˘mi
hrázemi a bûhem necel˘ch 15 let se stal dokonce neofytem, kter˘ jako dominanta v˘raznû ovlivÀuje spoleãenstva svazu Bidention tripartitae.

●
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Obr. 15. Pﬁíklad ruderálních vstupÛ v oblasti Nadûjské rybiãní soustavy
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PﬁeváÏením sítí a lodí mohou b˘t, podobnû jako i prostﬁednictvím ptákÛ, ‰íﬁeny nûkteré vodní a baÏinné druhy jako je: okﬁehek men‰í (Lemna minor), okﬁehek hrbat˘ (Lemna gibba), závitka mnohokoﬁenná (Spirodela polyrrhiza), vodní mor kanadsk˘ (Elodea canadensis), rÛÏkatec ponoﬁen˘ (Ceratophyllum demersum),
rdest hﬁebenit˘ (Potamogeton pectinatus) nebo rdest maliãk˘ (Potamogeton pusillus).
Transport diaspor na hráze rybníkÛ se nedûje ov‰em jen v dobû v˘lovÛ, ale i po celou vegetaãní dobu,
kdy je pﬁiváÏeno krmení a chlévská mrva na hráze, kolem skladi‰È a vjezdov˘ch cest do lovi‰tû. Tento prostor, obvykle se zraÀovan˘mi pÛdami, plnû nezarÛstá a v jedincích a cel˘ch populacích se zde vyskytují tytéÏ
druhy (plo‰nû v‰ak redukované) jako v prostoru kachních chovÛ nebo jako v prostoru zúrodÀovan˘ch okrajkÛ
mrvou (pokud je mrva transportována z hráze po lodích).
7.3.2. Hnojení a vápnûní
V rybnících se hnojí chlévskou mrvou a prÛmyslov˘mi (minerálními hnojivy). Zmûny na struktuﬁe makrofyt zpÛsobené soustavn˘m hnojením a vápnûním lze v‰ak pozorovat teprve po del‰ím období. Intenzivní vápnûní se na TﬁeboÀsku nejzﬁetelnûji projevilo v ústupu asociace Potameto natantsis – Nymphaetetum candidae.
Intenzivní hnojení dusíkat˘mi hnojivy bylo pﬁíãinou zv˘‰ené frekvence v˘skytu okﬁehkov˘ch porostÛ,
které se dﬁíve vyskytovaly spí‰e pravidelnû na návesních rybnících nebo obdobn˘ch eutrofních lokalitách. Souãasnû nápadnû stoupla frekvence v˘skytu druhu okﬁehek trojbrázd˘ (Lemna trisulca) a závitka mnohokoﬁenná
(Spirodela polyrrhiza).

K nápadné destrukci makrofyt docházelo pﬁi hnojení moãovinou, kdy rychle vymﬁely celé plochy rákosin.
Nejãastûji uvádûnou pﬁíãinou odumírání rákosu je zejména nadbytek Ïivin, projevující se sníÏením mechanické
pevnosti stébel a po‰kození porostÛ toxick˘mi produkty rozkladu organické hmoty. Pﬁi rozkladu organické hmoty pod vodou ãi v zaplavené pÛdû vznikají látky, které pÛsobí na rostliny toxicky. Tyto toxiny zahrnují: organické kyseliny, sirovodík, dvojmocné Ïelezo, oxid uhliãit˘ a pravdûpodobnû dal‰í dosud neidentifikované látky.
Rostliny reagují na jejich pﬁítomnost odumíráním koﬁenov˘ch ‰piãek, aborcí pupenÛ a tvorbou tylóz uvnitﬁ cév.
Nejmarkantnûj‰í efekt má odumírání pupenÛ, protoÏe v jeho dÛsledku se mûní horizontální struktura porostu:
pÛvodnû souvisl˘ porost se mûní na shlukovit˘. Toxiny z rozkládající se organické hmoty po‰kozují zejména
ãásti porostu v litorální ekofázi, které mají spodní ãásti stébel a pupeny po vût‰í ãást roku zaplaveny.
Pﬁísun organické hmoty do litorálu vût‰iny tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ se v posledních desetiletích v˘raznû
zv˘‰il v dÛsledku intenzívního obhospodaﬁování. K jejím zdrojÛm patﬁí jednak odumírající ﬁasová biomasa,
krmiva pro ryby a hnojiva aplikovaná rybáﬁstvím, a jednak i zv˘‰ená produkce rákosu v dÛsledku vy‰‰í nabídky
Ïivin. Negativní vliv rozkládající se organické hmoty rÛzného pÛvodu na rÛst rákosu byl opakovanû prokázán
experimentálnû. Pﬁedpokládá se, Ïe tento mechanismus se zásadnû podílí i na odumírání rákosin z litorálu tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ.
Dal‰ím, pomûrnû rychle ustupujícím prvkem makrofyt je Equisetetum fluviatilis, jeÏ mizí z t˘chÏ dÛvodÛ
a v témÏe ãasovém rozpûtí jako porosty as. Potameto-natantis – Nymphaetetum candidae.
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V rákosinách (Phragmition) je vliv hnojení na první pohled ménû patrn˘. Pﬁi kontaktu vodní hladiny s rákosinami je moÏno pozorovat ‰íﬁení zblochanu vodního (Glyceria maxima), vesmûs na úkor ustupujícího rákosu
obecného (Phragmites australis), kter˘ tvoﬁí charakteristick˘ vnûj‰í lem rákosinn˘ch polí (Scirpetum lacustris,
Phragmitetum).
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Na obnaÏen˘ch dnech (svazy Nanocyperion flavescentis a Bidention tripartiti) lze vliv hnojení pozorovat
v sublitorální ãásti nádrÏe na píseãn˘ch bﬁezích. V tûchto místech, pokud je pobﬁeÏí obnaÏováno, se objevují
ve vût‰ím mûﬁítku nûkteré plevelné druhy, které jsou v typick˘ch rybniãních porostech jiÏních âech pomûrnû
vzácné – jeÏatka kuﬁí noha (Echinochloa-crus galli), merlík siv˘ (Chenopodium glaucum), ‰rucha zelná (Portulaca oleracea).

BûÏnou praxí rybáﬁského hospodaﬁení je pohazování bﬁehÛ a litorálÛ hnojem nebo kompostem. Hromádkami hnoje jsou na rybniãní bﬁehy zaná‰eny postupnû synantropní druhy z obcí.
ProtoÏe se v asedimentárním pásmu rybníkÛ vyskytovaly genofondovû nejcennûj‰í sloÏky obnaÏen˘ch
den, stalo se pohazování hnojem jedním z hlavních zdrojÛ omezení aÏ vymizení vzácn˘ch sloÏek vegetace.
Nejvíce zasaÏeny jsou druhy: sítina hlavatá (Juncus capitatus), sítina rybniãní (Juncus tenageia), nehtovec
pﬁeslenit˘ (Illecebrum verticillatum), drobn˘‰ek nejmen‰í (Centunculus minimus), stozrník lnovit˘ (Radiola linoides), puch˘ﬁka útlá (Coleanthus subtilis), ‰aterka polní (Psammophiliella muralis), kuﬁinka ostnosemenná
(Spergularia echinosperma), protnice Ïlutobílá (Gnaphalium luteo-album), mochna norská (Potentilla
norvegica) aj.
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Pﬁi hnojení chlévskou mrvou jsou do rybniãních ekosystémÛ zaná‰eny diaspory ruderálních a synatropních druhÛ. Tímto zpÛsobem byly introdukovány do vegetace rybníkÛ skupiny druhÛ polních plevelÛ jako napﬁ.
jetel rolní (Trifolium arvense), jetel luãní (Trifolium pratense), dûhel ladní (Chrysaspis campestris), dûtel pochybn˘ (Chrysaspis dubia), jetelovec ‰védsk˘ (Amoria hybrida), jetelovec plaziv˘ (Amoria repens), chundelka
metlice (Apera spica-venti), tolice dûtelová (Medicago lupulina), vikev chlupatá (Vicia hirsuta), vikev ãtyﬁsemenná (Vicia tetrasperma) aj.
S intenzifikací hnojení mrvou nastal i zﬁeteln˘ pﬁíliv druhÛ, které se buì v nádrÏi vÛbec nevyskytovaly –
merlík fíkovníkolist˘ (Chenopodium ficifolium), nebo jejichÏ v˘skyt byl relativnû vzácn˘ – napﬁ. merlík siv˘
(Chenopodium glaucum) a jeÏatka kuﬁí noha (Echinochloa crus-galli) v jiÏních âechách). V erozním pásmu a na
písãitém dnu se místo vegetace z okruhu Cyperetalia fusci vytváﬁejí spoleãenstva z okruhu Bidentetalia tripartitae. (HEJN¯, HUSÁK 1978 ).
Intenzifikací zemûdûlství a rybniãního hospodáﬁství zmizela filtraãní pásma tvoﬁená podmáãen˘mi loukami, vysok˘mi ostﬁicemi a rákosinami (sv. Arrhenatheretalia, Magnocaricetalia, Phragmitetalia), takÏe se
splachy z orné pÛdy dostávají pﬁímo do vodoteãí a nádrÏí. Zmûny chemismu vody se musely postupnû projevit
i ve sloÏení makrofytní vegetace.
Nejdﬁíve se mûnila struktura nejlabilnûj‰ích sloÏek vegetace (Lemnetea) a pozdûji i vícelet˘ch typÛ porostÛ (Potametea). Mimo vlastní vodní vegetaci se vliv hnojení v˘raznû projevoval v eulitorálním pásmu (ústupem
dystrofních typÛ napﬁ. Caricetum lasiocarpae) a v sublitorálním pásmu v rákosinách mimo postupnou degradaci spoleãenstva Equisetetum fluviatilis bohat‰ím rÛstem rákosinn˘ch spoleãenstev, na nûÏ naopak eutrofizace
pÛsobila zpoãátku pozitivnû (PECHAROVÁ 1994).
7.3.3. Vyhrnování
Zásadním zpÛsobem zasáhlo do struktury vegetace vyhrnování zarostl˘ch litorálÛ tûÏkou mechanizací (od
konce 50. let tohoto století). Vyhrnutí znamená pﬁeskupení a celkové strukturní zmûny vegetace makrofyt. Radikální zásah se mimo vegetace t˘ká i morfologie vyhrnované nádrÏe. Je provázen zmûnami chemismu dna i vody.
Vyhrnutá plocha je vlastnû nov˘m prostorem pro potenciální regeneraci rostlinn˘ch spoleãenstev. Rychlost regenerace závisí pﬁedev‰ím na v˘‰ce vodního sloupce v následn˘ch vegetaãních obdobích po vyhrnutí a na
mnoÏství a stavu diaspor.
Dlouhodobû se za hydro – litorálních ekoperiod utváﬁejí fyziognomicky ménû nápadná spoleãenstva
svazÛ Litorellion, Veronico-Juncion bulbosi, Ranunculion aquatilis, Potamogetonetalia, za litorálnû – terestrick˘ch ekoperiod spoleãenstva ﬁádu Magnocaricetalia, Phragmitetalia, a fyziognomicky nápadnûj‰í Bidentetalia
a Cyperetalia fusci. Nov˘mi strukturami jsou deponie, vzniklé vyhrnutím rybniãního litorálu.
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Obr. 16. Srovnání oligotrofního a eutrofního rybníka s vyhrnutou deponií – orig. Husák 1996
A. oligotrofní rybník s prÛhledností vody po celou vegetaãní sezónu aÏ na dno. 1. Potameto natantis Nymphaeetum candidae 2. spoleãenstvo s Callitriche palustris a Nitella flexilis 3. spoleãenstvo
s Batrachium aquatile popﬁ. submerzní a natantní Juncus bulbosus 4. Caricetum rostratae
5. Caricetum fuscae a navazující spoleãenstvo sv. Sphagno-Utricularion
B. eutrofní rybník s prÛhledností po vût‰inu roku 20 – 30cm, vyhrnut˘, zahlouben˘ s deponiemi
vyhrnut˘ch okrajkÛ na obvodu, ãasto s kaprokachním hospodáﬁstvím,s intenzivním hnojením a krmením
ryb.
1. porost s Potamogeton pectinatus a Zannichellia palustris (ãasto i Cladophora fracta, Aphanizomenon,
Microcystis) 2. Glyceria maxima 3. deponie s Urtica dioica, Cirsium arvense apod.

Intenzifikací hospodaﬁení a vyhrnováním rybníkÛ ubylo plochy rákosin. Pozdûji, díky existenci anemochorních druhÛ orobincÛ (Typha) a druhÛ rychle se ‰íﬁícími oddenky – zblochan, chrastice (Glyceria, Phalaris)
nastala transformace typu rákosin. S rozoráním pobﬁeÏních rybniãních luk do‰lo k zásadnímu ústupu typÛ vysok˘ch ostﬁic (Magnocariceta). Pﬁetrvávají pouze porosty s ostﬁicí puch˘ﬁkatou (Carex vesicaria) a ostﬁicí ﬁíznou (Carex gracilis) spolu s tﬁtinou ‰edavou (Calamagrostis canescens). Na místo vysok˘ch ostﬁic se zaãíná
‰íﬁit chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), která dﬁíve osidlovala jen písãité ostrÛvky. Tam, kde po vyhrnutí nastalo ãastûj‰í kolísání vodní hladiny, zaãala se ze tﬁtin uplatÀovat ‰iroce i eurytopní tﬁtina kﬁovi‰tní (Calamagrostis epigeios).
Pﬁenesení kachních chovÛ do rybniãních nádrÏí a tím i vznik kapro-kachních chovÛ se stalo nov˘m
stupnûm intenzivního rozvoje rybniãního hospodáﬁství. Chov kachen ve velkém mnoÏství na rybniãních nádrÏích pﬁinesl s sebou negativní i pozitivní prvky v utváﬁení rostlinn˘ch spoleãenstev. Za silnû negativní jevy je
moÏno oznaãit pﬁedev‰ím intenzivní v˘pas, kter˘ v podstatû postihuje v‰echny druhy vy‰‰ích rostlin od vodní
hladiny aÏ po porosty nízk˘ch ostﬁic. K nejvût‰í degradaci litorálu docházelo v místech kachních odpoãívadel
a krmítek, dále na hladinû a v sublitorálu. Nejsilnûji byly postiÏeny porosty hladin, kde rychle ustoupily jak jednoleté rdesty (r. Potamogeton), tak i rostliny vytrvalé. Rybníky, v nichÏ se vyskytovaly na hladinách okﬁehky
(Lemnetea), byly bûhem dvouletého pobytu kachen zcela zbaveny plovoucích porostÛ. V˘raznû byly po‰kozeny rákosiny, které pomalu dorÛstají – rákos obecn˘ (Phragmites australis), skﬁípinec jezerní (Schoenoplectus
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V˘skyt kopﬁivy dvoudomé (Urtica dioica), v litorálech rybníkÛ velmi hojn˘, byl a je symptomem ruderalizace zemûdûlské krajiny. Znehodnocuje rybniãní nádrÏe, retarduje v˘voj kﬁovinného stadia, sniÏuje fytocenologickou diversitu a estetickou hodnotu rybniãních soustav v krajinû (HEJN¯ 1967, HEJN¯, HUSÁK 1978).
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Z hlediska synantropizace je nejdÛleÏitûj‰í koruna deponie, na níÏ se ‰íﬁí spoleãenstva obnaÏen˘ch
den nebo ãastûji spoleãenstva ruderální. V soustavách otevﬁené zemûdûlské krajiny je osídlení korun deponií
anemochory jako jsou pcháã rolní (Cirsium arvense), pcháã ‰ed˘ (Cirsium canum), pcháã obecn˘ (Cirsium vulgare), turanka kanadská (Conyza canadensis), starãek obecn˘ (Senecio vulgaris) nebezpeãn˘m ohniskem ‰íﬁení plevelÛ.

lacustris). Pﬁi nûkolikaletém pohytu kachen v nádrÏi b˘vají „oholeny“ v‰echny druhy rákosin i vysok˘ch ostﬁic.
Stejn˘m zpÛsobem jsou o‰tipovány drobné ostﬁice – ostﬁice obecná (Carex nigra), ostﬁice prosová (Carex panicea) a sítiny – sítina rozkladitá (Juncus effusus), sítina niÈovitá (Juncus filiformis). Zcela jsou decimovány
porosty mûlkého pobﬁeÏí (Litorellion).
Specifickou vlastností porostÛ kolem kachních odpoãívadel je znaãná pﬁímûs druhÛ cenóz svazu Polygonion avicularia, (zejména velmi bohat˘ v˘skyt lipnice roãní (Poa annua), pravidelná úãast heﬁmánkovce
pﬁímoﬁského (Matricaria perforata), dále pak pﬁímûs druhÛ svazu Sisymbrion officinalis, jako je hulevníkovec
lékaﬁsk˘ (Chamaeplium officinale), hulevník LoeselÛv (Sisymbrium loeselii), laskavec bíl˘ (Amarantus albus),
vesnovka obecná (Cardaria draba). Tato, pﬁeváÏnû terofytní spoleãenstva se utváﬁejí na odpoãívadlech, kde byla zcela odstranûna pÛvodní pokr˘vka, napﬁ. po asociaci Glycerietum aquaticae. Chovem polodivok˘ch kachen
a jejich pastvou je ohroÏen pﬁedev‰ím soubor vynoﬁen˘ch druhÛ, zejména z okruhu spoleãenstva GlycerioSparganietum emersii: bahniãka bahenní (Eleocharis palustris), ‰mel okoliãnat˘ (Butomus umbellatus), ‰ípatka
stﬁelolistá (Sagittaria sagittifolia), Ïabník trávolist˘ (Alisma gramineum).

7.3.4. Zimování a letnûní
Pro zimování, jako souãást rybniãního hospodaﬁení jsou uvádûny tyto dÛvody:
1. Aerace rybniãního dna a regulace rybích parazitÛ
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2. Naru‰ení souvislé bahnité vrstvy v jejích horních ãástech a tím i ãásteãná mineralizace pÛdního povrchu
3. Kontrola a regulace vodních a pobﬁeÏních makrofyt:
a) vlivem nízk˘ch teplot na koﬁenové systémy, zejména pak na oddenky, leÏící blízko povrchu dna - rdest
svûtl˘ (Potamogeton lucens), rdest vzpl˘vav˘ (Potamogeton natans), leknín bûlostn˘ (Nymphaea candida).
b) obnaÏením vodních a baÏinn˘ch rostlin v dobû jejich klidu nebo naopak v dobû, kdy se vyskytují v juvenilních rÛstov˘ch fázích (rÛzné druhy rdestÛ, zejména rdest kadeﬁav˘ Potamogeton crispus, druhy rodu laku‰ník
Batrachium).
Kombinace zimování a letnûní s vápnûním nese hlavní podíl na vymizení asociace Potamogetoneto
natantis - Nymphaeetum candidae. Z rákosin jsou na zimování citlivé druhy: pu‰kvorec lékaﬁsk˘ (Acorus calamus) pro povrchové oddenky a z ãásti i zblochan vodní (Glyceria maxima) jednak pro povrchové oddenky, jednak proto, Ïe má tendenci ve stavu aktivních v˘bûÏkÛ pﬁetrvat zimu.
Letnûní je prastar˘ hospodáﬁsk˘ zpÛsob udrÏování rybníkÛ v dobrém zdravotním stavu se zárukou chovu ryb bez krmení a pﬁihnojování. V tﬁíhorkovém („mokﬁadním“) reÏimu je doloÏeno od stﬁedovûku a pﬁetrvalo
i období mírné racionalizace do poloviny 20. století. Periodické vysou‰ení celé plochy rybníkÛ bylo pﬁedev‰ím
nutností, jak omezovat (z rybáﬁského hlediska) rybniãní buﬁeÀ (makrovegetaci), zejména rákosiny.
Rostlinná spoleãenstva obnaÏen˘ch rybniãních pÛd jsou bezprostﬁedními deriváty spoleãenstev obnaÏen˘ch jezerních den. Po zániku rozsáhl˘ch jezerních ploch v jiÏních âechách a na âeskomoravské vysoãinû
a jejich pﬁemûnû v rybníky se zﬁejmû zachovaly diaspory ﬁady druhÛ obnaÏen˘ch den v novû vytvoﬁen˘ch nádrÏích (HEJN¯ 1990).
Tﬁíhorkov˘ systém hospodaﬁení umoÏnil dokonalou adaptaci tûchto krátkodob˘ch spoleãenstev obnaÏen˘ch den na rybniãní podmínky. Na rozdíl od jin˘ch typÛ stagnujících vod je soubor diaspor rybniãního dna
znaãnû pestr˘. Pestrost druhového souboru diaspor je podmínûna mimo jiné i pﬁísunem allochtonních diaspor
mimo nádrÏ (i mimo danou soustavu). Nûkteré plastiãtûj‰í druhy jako dvojzubec trojdíln˘ (Bidens tripartita), ‰Èovík pﬁímoﬁsk˘ (Rumex maritimus), pryskyﬁník lít˘ (Ranunculus sceleratus), ostﬁice ãeská (Carex bohemica),
rukev bahenní (Rorippa palustris), psárka plavá (Alopecurus aequalis) v‰ak vyrÛstají i mimo období letnûní nebo pokles hladiny v tarasu hráze, v Ïiv˘ch driftech a na nezpevnûn˘ch pÛdách.
●
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Allochtonní podíl diaspor se dostává do nádrÏe:
a) rozhazováním hnoje a kompostÛ
b) krmením ryb
c) krmením kachen
Na rybnících izolovan˘ch od antropogenního tlaku je na obnaÏen˘ch dnech zcela zﬁetelná pﬁevaha autochtonních rybniãních druhÛ (v prÛmûru 77,1 %), zatímco procento ruderálních druhÛ je relativnû nízké ( v prÛmûru 22,1 %), poãet adventivních druhÛ je nepatrn˘, v prÛmûru 0,8 %.
Na rybnících pod siln˘m antropogenním tlakem je procento autochtonních rybniãních druhÛ obnaÏen˘ch den v prÛmûru 52,6 %, vysok˘ je podíl ruderálních druhÛ, v prÛmûru 44,6 %. Poãet adventivních druhÛ
se zv˘‰il na 2,8 %. Na nûkter˘ch nádrÏích, velmi silnû ovlivnûn˘ch ãlovûkem (blízko sídel), témûﬁ pﬁevaÏují
ruderální druhy nad autochtonními rybniãními.

7.4. SOUâASN¯ STAV MAKROFYT RYBNÍKÒ
Pro globální pohled na v‰ech 22 rybniãních soustav TﬁeboÀska z hlediska hodnocení souãasného
stavu makrovegetace pokládáme za únosn˘ stupeÀ biocenotické úrovnû.

asociace vymizelé nebo pﬁed vymizením

1 + 7 = 8

spoleãenstva makrofyt na ústupu

35

stabilizovaná spoleãenstva makrofyt

19

invazní spoleãenstva makrofyt

22

celkov˘ poãet asociací na TﬁeboÀsku

80

celkov˘ poãet asociací na území âR

120

Na TﬁeboÀsku plo‰nû i druhov˘m zastoupením v˘raznû ubylo „tvrdé“ rybniãní vegetace, reprezentované rákosinami (Phragmitetea) a vysok˘mi ostﬁicemi (Magnocariceta). Poãaly se v‰ak ‰íﬁit nûkteré typy
„mûkké“ vegetace vodních rostlin, která rychle vyuÏívá nadbytek minerálních i organick˘ch Ïivin, napﬁ. zblochan
vodní (Glyceria maxima).
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Tabulka 33. Pﬁehled ohroÏení jednotliv˘ch asociací vy‰‰ích rostlin na TﬁeboÀsku
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Na TﬁeboÀsku byl zaznamenán pomûrnû vysok˘ poãet spoleãenstev makrofyt (80). Z tohoto poãtu je
dosud relativnû nízk˘ poãet asociací vyhynul˘ch (1,25 %), nebo pﬁed vyhynutím (8,75 %). Je v‰ak znaãnû
vysok˘ poãet cenóz, které jsou na ústupu (43,75 %), coÏ je v rovnováze s poãtem spoleãenstev stabilizovan˘ch a invazních (51,25 %). Poãet stabilizovan˘ch spoleãenstev (21,25 %) je témûﬁ ekvivalentní spoleãenstvÛm v dal‰ím ‰íﬁení, respektive invazním (27,50 %). UváÏíme-li, Ïe z 80 asociací vymizelo (mizí) a je na
ústupu 31 spoleãenstev (38,75 %) a pouze 41 asociací patﬁí mezi ty, které se udrÏují nebo ‰íﬁí, není bilance
v˘hledovû pﬁíznivá.

Na rybnících vymizely lekníny bûlostné (Nymphaea candida) a stulíky Ïluté (Nuphar lutea), ale objevily
se typy vodní vegetace, které velmi rychle a nekontrolovatelnû zarÛstají vodní plochu. Ustoupilo spoleãenstvo
s okﬁehkem men‰ím (Lemnetum minoris), invazní jsou asociace Lemno-Spirodeletum a Lemnetum gibbae. Pﬁi
destrukci rákosin se pﬁechodnû vytváﬁejí invaze dvou asociací Ricciocarpetum natantis a Utricularietum australis. Doposud náznakovou invazní asociací je Ceratophylletum demersi.
Zcela opaãn˘ v˘hled mají spoleãenstva druhÛ se vzpl˘vav˘mi listy na hladinû. Z nich Potamogetoneto
natantis - Nymphaeetum candidae a Nupharetum pumili jsou témûﬁ pﬁed vyhynutím. Prvé, díky ãastému zimování a hnojení vápníkem, druhé, díky splachÛm z polí a následnému enormnímu rozvoji vláknit˘ch ﬁas. Na
ústupu jsou v podstatû v‰echna dal‰í spoleãenstva vodních makrofyt. Jedinou asociací invazního charakteru
s protierosními úãinky je spoleãenstvo se rdestnem obojÏiveln˘m (Polygonum amphibium).
Ve svazu Potamion lucentis je na ústupu spoleãenstvo se rdestem svûtl˘m (Potamogeton lucens), vÏdy
jen slabû roz‰íﬁené v nejteplej‰í ãásti pánve, na Veselsku a Sobûslavsku. Invazní charakter dosud mají porosty s dou‰kou vodní (Elodea canadensis).
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Skupina spoleãenstev drobn˘ch rdestÛ (Parvopotamion) má spí‰e stabilizující postavení. V˘raznû
invazním typem je spoleãenstvo drobn˘ch rdestÛ a ‰ejdraãky bahenní (Zannichellia palustris), reagující velmi
rychle a pozitivnû na pﬁísun anorganick˘ch hnojiv. Na TﬁeboÀsku bylo na poãátku 60. let vzácné, v souãasnosti zatlaãilo vût‰inu jin˘ch spoleãenstev drobn˘ch rdestÛ. Dosud nejasná je otázka ‰íﬁení (ãi ústupu) lokálnû
neofytní asociace Naiadetum marinae (rybníky Velk˘ a Mal˘ Dubovec, âerniãn˘).
Velmi zajímává jsou spoleãenstva laku‰níkÛ, z nichÏ pouze Hottonietum palustris (typické spoleãenstvo
svodnic) a Batrachio fluitantis – Callitrichetum hamulatae (spoleãenstvo Zlaté stoky) jsou na ústupu, zatím co
za invazní lze povaÏovat Batrachietum circinati, kalcifilní typ, dﬁíve na TﬁeboÀsku neznám˘. Jeho hodnota invazního ‰íﬁení je blízká typu spoleãenstva s Ceratophyllum demersum.
Podstatné zmûny nastaly v sublitorálu. JiÏ v 50. letech vymizelo Pilularietum globuliferae, v˘raznû ustoupilo Litorello – Eleocharitetum acikularis a Ranunculo flammulae – Juncetum bulbosi, oba poslední typy
díky intenzivnímu hnojení a vápnûní. Obecn˘m jevem, a to zﬁejmû v cel˘ch jiÏních âechách, je invazní chování porostÛ s bahniãkou jehlovitou (Eleocharis acicularis). Podobn˘ osud jako Litorellion, z hlediska eutrofizace,
postihl cenózy ra‰elini‰tních bublinatek (Sphagno – Utricularion). V optimálním v˘voji byla tato spoleãenstva
na lutovské soustavû, dokud nebyla s jin˘mi rybníky Chlumecka prohlá‰ena za vzorovou jednotku hospodaﬁení. Tak ztratila jedna z nejstar‰ích rybniãních soustav ‰anci stát se velk˘m chránûn˘m rybniãním celkem.
Spoleãenstva obnaÏen˘ch rybniãních den na TﬁeboÀsku ani poãtem asociací, ani poãtem druhÛ nemûla patrnû v celé Evropû obdoby. Velká diverzita typu obnaÏen˘ch den byla dána:
– znaãnou rozlohou celého TﬁeboÀska
– celkovou koncentrací velk˘ch nádrÏí
– moÏností migrace velkého mnoÏství vodního ptactva
– trval˘m pﬁísunem diaspór rostlin
– kontrastem oligotrofních a dystrofních typÛ vod.
V souãasnosti jsou z celkového poãtu 12 asociací 4 pﬁed vyhynutím, 7 na ústupu a jen zbytek je relativnû stabilizován. Zcela jiná je pochopitelnû situace nitrofilního svazu Bidention, kter˘ obsazuje sedimentární
pásmo. Ze 4 uveden˘ch asociací jsou v‰echny ve stavu invazním. Pozornost zasluhuje neofytní spoleãenstvo
s Bidens frondosa.
Vysoká litorální spoleãenstva rákosin zasluhují mimoﬁádnou pozornost pro stabilizaci a diverzifikaci
bﬁehÛ. V transformaci rákosin, bûhem období intenzifikace hospodaﬁení, se zﬁejmû projevily v‰echny faktory
●
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vyvolané enormním tlakem hospodaﬁení. Z celkového poãtu 8 asociací jsou 4 na ústupu (Phragmitetum australis, Scirpetum lacustris, Equisetetum fluviatilis, Acoretum calami), ale souãasnû 4 se staly invazními: Glycerietum aquaticee, Sparganietum ramosi, Typhetum angustifoliae, T. latifoliae. Poslední typ je pﬁi své invazní
schopnosti periodick˘, velice rychle vyplÀuje uprázdnûné niky v litorálu.
Spoleãenstva svazu kolísajících hladin (Oenanthion aquaticae) jsou ohroÏena pﬁedev‰ím chovy domestikovan˘ch divok˘ch kachen, které je rychle likvidují. Z 5 asociací jsou 3 na ústupu a jen 2 relativnû stabilizované. (Glycerio fluitantis – Oenanthetum aquaticae a Eleocharitetum palustri). Na v˘razném ústupu jsou asociace tﬁasoviskov˘ch spoleãenstev (Cicution virosae).
Je‰tû vût‰í plo‰n˘ prostor neÏ spoleãenstva rákosin zaujímaly v rybnících TﬁeboÀska porosty vysok˘ch
ostﬁic (Magnocaricion).
Ze spoleãenstev vysok˘ch ostﬁic (9) je jich 5 na ústupu a pouze 3 ve stavu ‰íﬁení. Na vyhrnutí pozitivnû reaguje Caricetum vesicariae. Velice citlivû reaguje na letnûní, vyhrnování i rozorání pobﬁeÏních luk chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Rychle získává prostor po uprázdnûné nice asociace Caricetum gracilis.
Pokud v‰ak lze na tﬁeboÀsk˘ch rybnících sledovat, rychlej‰í je invaze v sousední pánvi, kde je slabû zastoupena tﬁtina ‰edavá (Calamagrostis canescens).

Nutné je doplnûní pﬁehledu o spoleãenstva terestrická a synantropní, která by mohla celkovou bilanci
asociací vylep‰it za pﬁedpokladu, Ïe vût‰ina uprázdnûn˘ch nik je obsazována nikami synantropních typÛ
(HEJN¯ 1993, PECHAROVÁ 1995).
Pﬁi podrobnûj‰ím pohledu na dynamiku rozvoje (frekvenci v˘skytu) dan˘ch spoleãenstev je pﬁekvapující
skuteãnost, Ïe v tomto rozsáhlém území TﬁeboÀska je zaznamenán vysok˘ poãet asociací obnaÏen˘ch den,
z nichÏ ani jediná není v invazní situaci s vyjímkou spoleãenstev svazu Bidention tripartitae. Ten jedin˘ je
schopen pﬁerÛstat pÛvodní spoleãenstva obnaÏen˘ch den ze svazÛ Eleocharition ovatae, Radiolion linoides.
Z nich jsou pﬁed vyhynutím 2 asociace a 5 asociací je na ústupu.
Mizení oligotrofních typÛ ( tab. 35) je problémem hospodaﬁení (pﬁedev‰ím hnojení s pﬁevahou vápnûní,
ale i kejdování), ale i invaze neofytních typÛ – vrbovka cizí (Epilobium ciliatum), snad i novû dvojzubec ãernoplod˘ (Bidens frondosa).
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Kombinací vápnûní se zimováním byl zlikvidován leknín bûlostn˘ (Nymphaea candida) témûﬁ ze v‰ech
hladin v soustavách TﬁeboÀska. To se t˘ká i vût‰iny rdestÛ (r. Potamogeton). Pomûrnû odoln˘m druhem je
rdesno obojÏivelné (Polygonum amphibium) a laku‰níky (r. Batrachium). Po silném organicko-minerálním hnojení na hladinách se udrÏí pomûrnû mal˘ poãet druhÛ: závitka mnohokoﬁenná (Spirodela polyrrhiza), okﬁehek
hrbat˘ (Lemna gibba), ‰ejdraãka bahenní (Zannichellia palustris) – tyto druhy odpovídají omezenému poãtu ‰íﬁících se rákosin: zblochan vodní (Glyceria aquatica), orobinec ‰irolist˘ (Typha latifolia). Tento omezen˘ poãet
kombinací druhÛ vytváﬁí monotonní, leã zahu‰tûné cenózy, které jsou schopny obsadit destrukcí zniãené niky.

7. V¯VOJ POROSTÒ MAKROFYT

Urãit˘ úspûch mohou mít takové typy cenóz, jejichÏ druhy jsou schopné reprodukovat více generací bûhem jediné vegetaãní doby, a tak rychleji obsazovat prostor. Patﬁí sem halucha vodní (Oenanthe aquatica),
zblochan vzpl˘vav˘ (Glyceria fluitans), Ïabník jitrocelov˘ (Alisma plantago-aquatica), psárka plavá (Alopecurus
aequalis), vrbovka cizí (Epilobium ciliatum), ‰Èovík pﬁímoﬁsk˘ (Rumex maritimus), rukev bahenní (Rorippa
palustris), orobinec ‰irolist˘ (Typha latifolia), pryskyﬁník lít˘ (Ranunculus sceleratus), protûÏenka bahenní (Filagynella uliginosa), bahniãka jehlovitá (Eleocharis acicularis). Vût‰inou jsou to druhy nitrofilní anebo dobﬁe sná‰ející zátûÏ organick˘ch ãi minerálních hnojiv.

TABULKA 34: Srovnání rÛzn˘ch vlivÛ eutrofizace a synantropizace na vy‰‰í vegetaãní jednotky
(v pﬁedpokládaném poãtu rostlinn˘ch druhÛ) makrofyt na TﬁeboÀsku

Eutrofizace

zdroj

vy‰‰í vegetaãní jednotka

pﬁibliÏn˘
poãet druhÛ

Hnojení

V‰echny typy

>100

Kapro – kachní

Chenopodietea

>200

farmy

Artemisietea vulgaris
Galio-Urticetea
Lemnetea

Destrukce

V‰echny typy kromû

litorálu

Lemnetea a Potametea

>100

mechanizace
Letnûní rybníkÛ

Isoteto-Nanocyperetea

>100
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Bidentetea
Chenopodietea
Artemisietea vulgaris

●

Phragmiti-Magnocaricetea
Synantropizace

zdroje

vy‰‰í vegetaãní jednotka

pﬁibliÏn˘
poãet druhÛ

Cesty na hrázích

Plantaginetea majoris

>50

Agropyretea repentis
Galio-Urticetea
Bidentetea
SloÏi‰tû

Chenopodietea

hnojiv a krmiv

Artemisietea vulgaris

Komposty

Chenopodietea esp.

a hnoji‰tû

Polygono-Chenopodietea

>10

>100

Bidentetea
Pﬁíjezdové cesty

Plantaginetea majoris

do lovi‰tû

Agropyretea repentis
Bidentetea
Phragmiti-Magnocaricetea

●
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>100

TABULKA 35: Zmûny ve spoleãenstvech makrofyt v prÛbûhu procesu eutrofizace

oligotrofie /
/mesotrofie

slabá eurofie

eutrofie /
/ hypertrofie

Lemnetea

Lemnetum minoris
Riccietum fluitantis

Spirodelo-Lemneteum

Lemneteum gibbae

Potametea

Nupharetum pumilae

Elodeetum canadensis
Potametum crispi

Parvopotameto-Zannichellietum

Litorello-Eleocharitetum
acicularis

Eleocharis acicularis com.

Junco tenaigeiae-Radioletum linoidis

Eleocharito ovataeCaricetum bohemicae

Peplido-Eeleochariteum ovatae

Centunculo-anthoceretum punctali

Gypsophillo muralis-Juncetum buffonii

Cypero fusci-Juncetum
buffonii

vy‰‰í vegetaãní
jednotky

Potameto natantis-Nymphaeetum candidae
Potametum acutifolii
Litorelletea

+Pilularietum
globuliferae
Ranunculi flammulae-Juncetum bulbosi

Isoeto-Nanojunceta

Juncus buffonius-com
Coleantho-Spergularietum
echinospermae
Juncus buffonius-Epilobium
ciliatum-com.

●
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Juncus capitatus-com.

Bidentetea

Bidentetum cernuae

Rumicetum maritimi

Bidentetum tripartitae
Epilobietum hirsuti
Bidens frondosa-com

Phragmitetalia

Equisetetum fluviatilis

Typhetum angustifoliae

Phragmitetum australis

Phragmitetum australis
Glycerietum maximae

Typhetum angustifoliae
Typhetum latifoliae

Phragmitetum australis
Glycerietum maximae
Phalaridetum arundinaceae
Sparganietum erecti
Phalaridetum arundinaceae
Magnocaricetalia

Callaetum palustris
Caricetum elatae
Peucedano-Caricetum
lasiocarpae
Caricetum rostratae

Cicuto-Caricetum
pseudociperi
Caricetum elatae
Peucedano-Caricetum
lasiocarpae
Caricetum gracilis

Caricetum gracilis
Caricetum vesicariae
Calamagrostis canescens-com.

Caricetum rostratae
Caricetum vulpinae
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TABULKA 36: Imigrace nepÛvodních rostlinn˘ch druhÛ bûhem posledních padesáti let

druhy

Acorus calamus (pu‰kvorec obecn˘)

trvalého
v˘skytu
+

Dichodon viscidum (roÏinec lepkav˘)

+

Ceratophyllum submersum (rÛÏkatec potopen˘)

+

Elodea canadensis (vodní mor kanadsk˘)

+

Epilobium ciliatum (vrbovka cizí)

+

Epilobium hirsutum (vrbovka chlupatá)

+

●
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Erechtites hieraciifolia (starãkovec jestﬁábníkolist˘)

+

Echinochloa crus-gali (jeÏatka kuﬁí noha)

+

Chenopodium ficifolium (merlík fíkovníkolist˘)

+

Bidens frondosa (dvojzubec ãernoplod˘)

+

Impatiens glandulifera (net˘kavka Ïlaznatá)

+

Impatiens parviflora (net˘kavka malokvûtá)

+

Juncus tenuis (sítina tenká)

+

Lemna gibba (okﬁehek hrbat˘)

+

Lythrum hyssopifolium (kyprej yzopolist˘)

+

Kickxhia spuria (úporek pochybn˘)

+

Najas marina (ﬁeãanka pﬁímoﬁská)

+

? Heracleum mantegazzianum (bol‰evník velkolep˘)
? Typha laxmanii (orobinec laxmanÛv)

●

doãasného
v˘skytu
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19. Aplikace hnoje na Nadûjské rybniãní soustavû (rybník Rod) v roce 1995 /foto E. Pecharová/
20. Systém polygónov˘ch políãek pﬁi vys˘chání sedimentárního pásma /foto E. Pecharová/
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21. Orobinec ‰irokolist˘
(Typha latifolia) jako
dominanta litorálu.
/foto K. Drábek/
22. Rákosiny na rybníce
Velk˘ Tis˘
/foto J. Hlásek/
23. Kriticky ohroÏen˘
druh orobinec maliãk˘
(Typha minima)
/foto K. Drábek/
24. Ostﬁinec nedo‰áchor
(Carex pseudocyperus)
/foto J. Hlásek/
25. Mozaikovité litorální
porosty rybníka
âerniãn˘ – pﬁízniv˘
biotop pro vodní ptáky
/foto K. Drábek/
●
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26. Ra‰elinné biotopy jsou ãasté ve v˘topách tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ (Nadûjská rybniãní soustava) /foto K. Drábek/
●
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27. Kamy‰ník pﬁímoﬁsk˘ (Bolboschaemus maritimus) /foto K. Drábek/
●
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28. Deponie na rybníce V˘topa /foto J. ·evãík/
●
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29. Rybník Ptaãí Blato - obnaÏené sedimenty /foto S. Kuãera/
●
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30. Lutová – rybník s kvetoucím laku‰níkem (Batrachium) /foto S. Kuãera/
31. Rybník Faráﬁsk˘ – pﬁirozená obnova mokﬁadu po vyhrnutí /foto J. Hlásek/
●
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8. AVIFAUNA T¤EBO≈SK¯CH RYBNÍKÒ A HLAVNÍ FAKTORY, KTERÉ JI OVLIV≈UJÍ

8.1. V¯ZNAM RYBNÍKÒ T¤EBO≈SKÉ PÁNVE JAKO LOKALITY V¯SKYTU A HNÍZDùNÍ VODNÍHO PTACTVA
TﬁeboÀské rybniky byly zaﬁazeny mezi mezinárodnû v˘znamné mokﬁadní ekosystémy mimo jiné také
jako dÛleÏitá lokalita v˘skytu, hnízdûní i prÛtahu vodního ptactva. Z tohoto hlediska splÀují v‰echna kriteria,
která urãuje Ramsarská úmluva pro zaﬁazení území mezi mokﬁady mezinárodního v˘znamu (HUDEC a kol.
1995 a, b):
– jsou pravidelnû vyuÏívány více neÏ 20 000 vodních ptákÛ
– jsou pravidelnû vyuÏívány znaãn˘m poãtem jedincÛ rÛzn˘ch druhÛ vodních ptákÛ indukujících jejich produktivitu ãi diversitu
– jsou pravidelnû vyuÏívány alespoÀ 1 % jedincÛ populace jednoho druhu nebo poddruhu (napﬁ. kopﬁivka obecná Anas strepera) (MUSIL et al. 1993)
TﬁeboÀsko bylo proto také zaﬁazeno do seznamu mezinárodnû „v˘znamn˘ch ptaãích území“. V tomto
smyslu splÀuje následující kriteria (GRIMMET, JONES 1989, HORA, KA≈UCH et al. 1992):
– jedná se o území, v kterém se ve v˘znamném poãtu soustﬁeìují taÏné druhy, a to jak v dobû hnízdûní, tak
i v dobû migrace

Eutrofní aÏ hypertrofní rybníky a jejich litorální a pﬁíbﬁeÏní porosty poskytují podmínky pro v˘skyt, hnízdûní i mimohnízdní shromaÏìování a tahové zastávky ﬁady druhÛ vodních ptákÛ. Jejich hnízdí hustoty zde mnohdy nûkolikanásobnû pﬁevy‰ují hustoty uvádûné z jin˘ch ãástí jejich hnízdního areálu (MUSIL et al. 1993).
Mezi ornitologicky nejv˘znamûj‰í lokality na TﬁeboÀsku patﬁí zejména Národní pﬁírodní rezervace (NPR)
Velk˘ a Mal˘ Tis˘, NPR Stará ﬁeka a její blízké okolí, pﬁírodní rezervace Novoﬁecké moãály, PR Rybníky u Vitmanova, PR rybník Rod, PR rybník Ruda a zejména v dobû tahu i dal‰í velké rybníky (napﬁ. RoÏmberk, Koclíﬁov, Záblatsk˘, Bo‰ileck˘ a Horusick˘). Z hlediska druhového bohatství avifauny jsou napﬁíklad v˘znamné i
rybníky KáÀov, SluÏebn˘, âerniãn˘ a Opatovick˘.
8.2. VELIKOST HNÍZDNÍCH POPULACÍ A PREFERENCE PROST¤EDÍ JEDNOTLIV¯CH DRUHÒ
Odhady velikostí hnízdních populací byly provedeny pouze u druhÛ, jejichÏ hnízdûní na TﬁeboÀsku lze
po roce 1990 povaÏovat za prokázané. V úvahu byly pochopitelnû brány pouze druhy vázané bionomií na rybníky a jejich bezprostﬁední okolí.
Pro jednotlivé druhy byla v následujím pﬁehledu vyhodnocena poãetnost hnízdní populace (poãet
hnízdních párÛ viz „populace“). Vycházeli jsme pﬁedev‰ím z kvantitativních v˘zkumÛ rybniãní avifauny, provádûn˘ch v posledních letech. V následujícím pﬁehledu je uvedeno i hrubé zhodnocení vazby (rozli‰eno jako
negativní x positivní) jednotliv˘ch druhÛ k rÛzn˘m typÛm rybníkÛ a jejich blízkého okolí.
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Ze zoogeografického hlediska je pozoruhodná také skuteãnost, Ïe TﬁeboÀsko leÏí na severní hranici
roz‰íﬁení nûkter˘ch druhÛ ptákÛ – volavka ãervená (Ardea purpurea), kvako‰ noãní (Nycticorax nycticorax),
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), resp. jiÏní hranici – polák chocholaãka (Aythya fuligula), hohol severní
(Bucephala clangula), vodou‰ kropenat˘ (Tringa ochropus).
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– jde o území s pravideln˘m v˘skytem celosvûtovû ohroÏen˘ch druhÛ: orla moﬁského (Haliaeetus albicilla)
a chﬁástala polního (Crex crex) (COLLAR et al. 1994) a o oblast s v˘skytem ﬁady celoevropsky ohroÏen˘ch
druhÛ (na území CHKO a BR TﬁeboÀsko hnízdí 25 a vyskytuje se 40 ze 185 druhÛ ohroÏen˘ch v celoevropském mûﬁítku TUCKER et al. 1994).

TABULKA 37. Poãetnost hnízdních populací a preference prostﬁedí ptaãími druhy na rybnících
a jejich okolí, CHKO a BR TﬁeboÀsko

druh

●
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Tachybaptus ruficollis
potápka malá
Podiceps cristatus
potápka roháã
Podiceps grisegena
potápka rudokrká
Podiceps nigricollis
potápka ãernokrká
Phalacrocorax carbo
kormorán velk˘
Nycticorax nycticorax
kvako‰ noãní
Ardea cinerea
volavka popelavá
Ardea purpurea
volavka ãervená
Ciconia nigra
ãáp ãern˘
Ciconia ciconia
ãáp bíl˘
Cygnus olor
labuÈ velká
Anser anser
husa velká
Anas strepera
kopﬁiva obecná
Anas crecca
ãírka obecná
Anas platyrhynchos
kachna divoká
Anas querquedula
ãírka modrá
Anas clypeata
lÏiãák pestr˘
Netta rufina
zrzohlávka rudozobá
Aythya ferina
polák velk˘
Aythya nyroca
polák mal˘
Aythya fuligula
polák chocholaãka
Bucephala clangula
hohol severní
Haliaeetus albicilla
orel moﬁsk˘
Circus aeruginosus
moták pochop
Rallus aquaticus
chﬁástal vodní
Porzana porzana
chﬁástal kropenat˘
Crex crex
chﬁástal polní
Gallinula chloropus
slípka zelenonohá
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populace
VR MR rá op nv ke po vy os mo lo ro tr ok
(páry)
130 – 300
300 – 450

+

+

+

0–2

+

–

+

–
+

80 – 200
70 – 100

–

–
+

–

30 – 50

–

+

cca 400

+

0–2

+

*1

+

–

+
–

+

–

+

+

+

10 – 15

–

10 – 20

+

40 – 60

+

120 – 150

+

+

700 – 1000
2 – 10

–

+

+

+

–

+

+

+

+

5 – 10

+

+

+

+

1 – 10

+

+

+

+

20 – 30

+

+
–

1000 – 1500

1000 – 1500

–

+
+

+

–

+

+

–

+

–

+

–

+

0–1
1300 – 2000
40 – 70

+

–

5–6
40 – 60

+

+

50 – 70

+

+

2 – 10

+

+

0–2
50 – 100

pozn.

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

*2

druh

populace
VR MR rá op nv ke po vy os mo lo ro tr ok
(páry)
–
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

●

+

*3

*4

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
–
+

+

–

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+
+

+

+

+

+

+
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Fulica atra
1500 – 2000
lyska ãerná
2 (rok
Recurvirostra avosetta
tenkozobec opaãn˘
1993)
60 – 100
Charadrius dubius
kulík ﬁíãní
80 – 150
Vanellus vanellus
ãejka chocholatá
10 – 20
Gallinago gallinago
bekasina otavní
0–5
Limosa limosa
bﬁehou‰ ãernoocas˘
1–2
Tringa totanus
vodou‰ rudonoh˘
20 – 30
Tringa ochropus
vodou‰ kropenat˘
6000 –
Larus ridibundus
racek chechtav˘
12000
100 – 150
Sterna hirundo
rybák obecn˘
10 – 20
Chlidonias niger
rybák ãern˘
5 – 10
Alcedo atthis
ledÀáãek ﬁíãní
10 – 20
Anthus pratensis
lindu‰ka luãní
10 – 15
Motacilla flava
konipas luãní
10 – 20
Motacilla cinerea
konipas horsk˘
???
Motacilla alba
konipas bíl˘
60 – 80
Luscinia svecica
slavík modráãek
10 – 20
Saxicola rubetra
bramborníãek hnûd˘
20 – 30
Locustella naevia
cvrãilka zelená
20 – 30
Locustella fluviatilis
cvrãilka ﬁíãní
10 – 15
Locustella luscinioides
cvrãilka slavíková
0–1
Acrocephalus paludicola
rákosník ostﬁicov˘
Acrocephalus schoenobaenus 1000 – 1500
rákosník prouÏkovan˘
500 – 800
Acrocephalus palustris
rákosník zpûvn˘
2000 – 3000
Acrocephalus scirpaceus
rákosník obecn˘
30 – 80
Acrocephalus arundinaceus
rákosník velk˘
2–5
Panurus biarmicus
s˘koﬁice vousatá
100 – 200
Remiz pendulinus
moudivláãek luÏní
Emberiza schoeniclus
600 – 900
strnad rákosní

pozn.

+

+
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PouÏívané zkratky a symboly (pro tabulku 37)
*1
rybníky s koloniemi rackÛ chechtav˘ch (Larus ridibundus)
*2
rybníky s 10 aÏ 20 cm velk˘mi rybami
*3
rybníky, a vodní toky s obnaÏen˘mi bﬁehy
*4
rychleji tekoucí potoky, stoky
VR
vût‰í rybníky (nad 10 ha)
MR
men‰í rybníky (pod 1 ha)
rá
rákosové porosty
op
ostﬁicové porosty – stoliãky
nv
nízká litorální vegetace
ke
keﬁová pﬁíbﬁeÏní vegetace (vã. vegetace na ostrÛvcích)
po
rybníky s rozsáhlej‰ími litorálními porosty
vy
vypu‰tûné a polovypu‰tûné rybníky
os
rybniãní ostrÛvky
mo
mokﬁady poblíÏ rybníkÛ
lo
louky poblíÏ rybníkÛ
ro
vysoká denzita rybí obsádky (kg/ha)
tr
vy‰‰í prÛhlednost vody
ok
otevﬁená krajina v okolí rybníka
+
pozitivní závislost
negativní závislost

●
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PouÏívané zkratky a symboly (pro tabulku 38)
AGR
zmûny v managementu zemûdûlské krajiny
BU
vyvû‰ování umûl˘ch bunûk pro hnízdûní
HN
nadmûrné hnojení rybníkÛ
HNL
nadmûrné hnojení luk
IN
introdukce, reintrodukce, repatriace
KER
intenzivní rozvoj pﬁíbﬁeÏní keﬁové a stromové vegetace
LIT
sniÏování rozlohy litorálních a pﬁíbﬁeÏních porostÛ
MEL
meliorace luk a mokﬁadÛ v okolí rybníkÛ
NZL
rozvoj nízké litorální vegetace na pozdnû napou‰tûn˘ch rybnících
OCH
zv˘‰ená ochrana v celoevropském mûﬁítku
OS
budování umûl˘ch ostrÛvkÛ a deponií
OSV
zarÛstání umûl˘ch ostrÛvkÛ a deponií stromovou a keﬁovou vegetací
PRED
vysoká hnízdní predace kunou lesní
REG
umûlá regulace hnízdní úspû‰nosti
RO
nadmûrnû vysoká hustota (kg/ha) rybích obsádek
VHL
kolísání vodní hladiny v jarním období
fl
fluktuace, kolísání
+
vzrÛst poãetnosti
+*
vznik a vzrÛst hnízdní populace
–
pokles poãetnosti
––
v˘razn˘ pokles poãetnosti
o–
slab˘ pokles poãetnosti
*–
zánik hnízdní populace
#
ojedinûlé zahnízdûní v roce 1993

●
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TABULKA 38. Zmûny poãetnosti populací ptákÛ vázan˘ch na rybníky a jejich okolí a jejich moÏné pﬁíãiny
v CHKO a BR TﬁeboÀsko

druh

1980

pﬁíãiny +

–
fl

fl

fl

fl

–

––

pﬁíãiny RO, HN, VHL

RO

HN, VHL

RO, HN, LIT

od 1983 x+

RO, OCH

REG

fl

fl

OS, RO

VHL, LIT, OSV

+

+

RO

po 1950 –

–

od 30. let +

+

LIT, VHL

+
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MEL

+

+

+

–

OS, OCH

OSV, LIT, VHL

+

fl

OS

OSV, VHL, HN, RO

––

–

NZL

LIT, HN, RO, MEL

do konce
70. let +
–

––

OS

OSV, VHL, HN, RO

–

NZL

LIT, HN, RO, MEL

–

–

NZL

LIT, HN, RO, MEL

od 50. let +

fl

OS

OS, VHL

+

––

OS

OSV, VHL, HN, RO

–

x–

+

––

OS

OSV, VHL, HN, RO

+

––

BU

PRED, HN, RO

x+

OCH, IN

+

+

OCH

fl

fl

LIT, VHL

–

–

LIT, VHL

–

o+

LIT, MEL

–

–

LIT, VHL

●

Tachybaptus ruficollis
potápka malá
Podiceps cristatus
potápka roháã
Podiceps grisegena
potápka rudokrká
Podiceps nigricollis
potápka ãernokrká
Phalacrocorax carbo
kormorán velk˘
Nycticorax nycticorax
kvako‰ noãní
Ardea cinerea
volavka popelavá
Ardea purpurea
volavka ãervená
Ciconia nigra
ãáp ãern˘
Ciconia ciconia
ãáp bíl˘
Cygnus olor
labuÈ velká
Anser anser
husa velká
Anas strepera
kopﬁiva obecná
Anas crecca
ãírka obecná
Anas platyrhynchos
kachna divoká
Anas querquedula
ãírka modrá
Anas clypeata
lÏiãák pestr˘
Netta rufina
zrzohlávka rudozobá
Aythya ferina
polák velk˘
Aythya nyroca
polák mal˘
Aythya fuligula
polák chocholaãka
Bucephala clangula
hohol severní
Haliaeetus albicilla
orel moﬁsk˘
Circus aeruginosus
moták pochop
Rallus aquaticus
chﬁástal vodní
Porzana porzana
chﬁástal kropenat˘
Crex crex
chﬁástal polní
Gallinula chloropus
slípka zelenonohá

1945

●
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●

druh

1945

1980

Fulica atra
lyska ãerná
Recurvirostra avosetta
tenkozobec opaãn˘
Charadrius dubius
kulík ﬁíãní
Vanellus vanellus
ãejka chocholatá
Gallinago gallinago
bekasina otavní
Limosa limosa
bﬁehou‰ ãernoocas˘
Tringa totanus
vodou‰ rudonoh˘
Tringa ochropus
vodou‰ kropenat˘
Larus ridibundus
racek chechtav˘
Sterna hirundo
rybák obecn˘
Chlidonias niger
rybák ãern˘
Alcedo atthis
ledÀáãek ﬁíãní
Anthus pratensis
lindu‰ka luãní
Motacilla flava
konipas luãní
Motacilla cinerea
konipas horsk˘
Motacilla alba
konipas bíl˘
Luscinia svecica
slavík modráãek
Saxicola rubetra
bramborníãek hnûd˘
Locustella naevia
cvrãilka zelená
Locustella fluviatilis
cvrãilka ﬁíãní
Locustella luscinioides
cvrãilka slavíková
Acrocephalus schoenobaenus
rákosník prouÏkovan˘
Acrocephalus palustris
rákosník zpûvn˘
Acrocephalus scirpaceus
rákosník obecn˘
Acrocephalus arundinaceus
rákosník velk˘
Panurus biarmicus
s˘koﬁice vousatá
Remiz pendulinus
moudivláãek luÏní
Emberiza schoeniclus
strnad rákosní

od 60. let +

––
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# x+
fl
–

+

–

–

–fl

x–

–

–

x+

+

do konce
70. let +
fl

––

fl

fl

+

pﬁíãiny +

pﬁíãiny VHL, LIT

VHL

VHL

VHL

VHL

VHL

AGR, VHL, HNL, MEL, KER
MEL, HNL, KER

VHL

MEL, HNL, LIT, KER
LIT, HNL, MEL, KER

VHL
HN, AGR
OS

VHL
VHL, LIT

fl
–

MEL

LIT

–

MEL

LIT

VHL

–

+

VHL

+

MEL

+

LIT, MEL
LIT, MEL

–

LIT, VHL

fl

+

LIT

o–

–

HLN, AGR

LIT, MEL

–

VHL

LIT

fl–
fl

fl

+

fl

fl

+

VHL, LIT

KER
LIT

8.3. ZMùNY POâETNOSTI HNÍZDNÍCH POPULACÍ A JEJICH MOÎNÉ P¤ÍâINY
Pﬁi zhodnocení zmûn poãetnosti hnízdních populací jsme vycházeli z publikovan˘ch údajÛ o zmûnách poãetnosti jednotliv˘ch druhÛ vodních a mokﬁadních ptákÛ na TﬁeboÀsku a faktorech, které je ovlivÀují (·ËASTN¯ et al. 1987, MUSIL et al. 1993, MUSIL, FUCHS 1994, MUSIL, ·ÁLEK 1994, PYKAL, JANDA 1994, MUSIL
et al. 1995).
zmûny v managementu zemûdûlské krajiny (AGR)
Zmûnami v managementu zemûdûlské krajiny rozumíme pﬁedev‰ím likvidaci rozpt˘lené zelenû, zv˘‰en˘ pﬁísun Ïivin v dÛsledku hnojení a pouÏívání pesticidÛ. V koneãném dÛsledku mûly rozsáhlé zmûny v zemûdûlské v˘robû v posledních desetiletích za dÛsledek i likvidaci pozvolného pﬁechodu rybníkÛ do okolní krajiny,
tj. zarÛstání okrajov˘ch ãástí rybníkÛ stromovou, keﬁovou a nitrofilní bylinnou vegetací s kopﬁivou dvoudomou
(Urtica dioica) aj.
vyvû‰ování umûl˘ch budek pro hnízdûní (BU)

nadmûrné hnojení rybníkÛ (HN)

nadmûrné hnojení luk (HNL)
Hnojení luk zpÛsobuje zmûny ve sloÏení a struktuﬁe luãní vegetace a v dÛsledku toho i v entomofaunû
luãních biotopÛ. Zpravidla vede k zahu‰tûní luãní vegetace (niÏ‰í rozhled ptákÛ sedících na hnízdech, niÏ‰í
úspû‰nost hnízdûní) a ovlivÀuje zejména bahÀáky (Charadriiformes) a nûkteré druhy pûvcÛ (Passeriformes).
introdukce, reintrodukce, repatriace (IN)
Vypou‰tûní umûle odchovan˘ch ptákÛ za úãelem posílení, resp. vytvoﬁení volnû hnízdící populace bylo
úspû‰nû provedeno u orla moﬁského (Haliaeetus albicilla). V posledních letech jsou velmi ãasto a velmi poãetnû umûle vysazovány polodivoké kachny divoké (Anas platyrhynchos). Tato introdukce v‰ak jen velmi málo
ovlivÀuje velikost hnízdních populací tohoto druhu. Polodivoké kachny jsou zpravidla neschopné pﬁeÏít del‰í dobu ve volné pﬁírodû, neboÈ se napﬁíklad nedokáÏou skr˘vat pﬁed predátory.
intenzivní rozvoj pﬁíbﬁeÏní keﬁové a stromové vegetace (KER)
V dÛsledku ukonãení pastvy a kosení v okolí rybníkÛ a likvidace litorálních porostÛ vytváﬁením obvodov˘ch deponií do‰lo postupnû k zarÛstání pﬁechodové zóny mezi rybníkem a okolní krajinou keﬁovou a stromovou vegetací, coÏ vedlo k tomu, Ïe vût‰ina rybníkÛ takto vlastnû získala „lesní“ charakter. ¤ada druhÛ ptákÛ
se takov˘m rybníkÛm pﬁi hnízdûní vyh˘bá, neboÈ se na nich necítí bezpeãnû.
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Bezprostﬁedním dÛsledkem hnojení rybníkÛ je zv˘‰ení obsahu Ïivin v rybnících, které vede k rozvoji fytoplanktonu i rozvoji vegetace vy‰‰ích rostlin (submerzní, emerzní i plovoucí). Rozvoj fytoplanktonu se obvykle
projeví poklesem prÛhlednosti a v dÛsledku toho sníÏením dostupnosti potravy pro vodní ptáky. Naopak rozvoj
litorální, plovoucí i submerzní vegetace má pﬁízniv˘ vliv na poãetnost vodních ptákÛ, aÈ jiÏ z dÛvodÛ trofick˘ch
(pﬁím˘ zdroj potravy) nebo z dÛvodÛ topick˘ch (hnízdní a úkrytové moÏnosti).
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Tento faktor byl bezesporu jedním z tûch, které mûly klíãov˘ vliv na vznik a následné zvy‰ování poãetnosti hnízdní populace hohola severního (Bucephala clangula) v 60. – 80. letech. V posledních deseti letech
se v‰ak muselo pﬁistoupit k umísÈování tûchto budek na stanovi‰tû zcela obklopená vodou, neboÈ v budkách
umístûn˘ch na stromech docházelo ke znaãnû vysoké predaci hnízd kunou lesní. Na ﬁadû lokalit byly v rÛzn˘ch
obdobích instalovány i budky urãené pro hnízdûní kachny divoké (Anas platyrhynchos), není v‰ak známo, Ïe
by mûly nûjak˘ zásadní vliv na poãetnost hnízdní populace tohoto druhu, zejména ve srovnání s takov˘mi jevy
jako je napﬁíklad budování umûl˘ch ostrÛvkÛ a deponií (OS).

sniÏování rozlohy litorálních a pﬁíbﬁeÏních porostÛ (LIT)
Pﬁímá (vyhrnování porostÛ) i nepﬁímá (napﬁ. v dÛsledku manipulace s vodní hladinou ãi nadmûrného
zvy‰ování rybích obsádek) redukce rozlohy aÏ likvidace litorálních a pﬁíbﬁeÏních porostÛ vede k omezení aÏ ke
ztrátû hnízdních i úkrytov˘ch moÏností vût‰iny druhÛ ptákÛ. Urãit˘m kompenzováním tûchto ztrát mÛÏe b˘t vytváﬁení umûl˘ch ostrÛvkÛ, k nûmuÏ pﬁi vyhrnování porostÛ dochází.
meliorace luk a mokﬁadÛ v okolí rybníkÛ (MEL)
Zánik luk a mokﬁadÛ v okolí rybníkÛ vede k vymizení nûkter˘ch druhÛ vázan˘ch na tyto biotopy z urãit˘ch
oblastí nebo k jejich pﬁesunu do polí a do litorálních a pﬁíbﬁeÏních porostÛ rybníkÛ.
rozvoj nízké litorální vegetace na pozdnû napou‰tûn˘ch rybnících (NZL)
Díky nízkému stavu vody v prÛbûhu konce jara a léta se na mnoh˘ch v jarním období vypou‰tûn˘ch
rybnících doãasnû nebo i trvale vytváﬁí porosty nízké litorální vegetace, kterou vyuÏívá jako hnízdi‰tû nebo jako úkryt mnoho druhÛ vodních a mokﬁadních ptákÛ.
zv˘‰ená ochrana v celoevropském mûﬁítku (OCH)

●
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Pﬁedev‰ím zv˘‰ená ochrana na tahov˘ch zastávkách a na zimovi‰tích v˘raznû pozitivnû ovlivnila v˘voj
poãetnosti mnoh˘ch druhÛ ptákÛ.
budování umûl˘ch ostrÛvkÛ a deponií (OS)
Pozitivním dÛsledkem likvidace litorálních porostÛ mÛÏe b˘t vyhrnování sedimentÛ a vytváﬁení umûl˘ch
ostrÛvkÛ podéln˘ch a pﬁíãn˘ch (kolm˘ch k obvodu rybníka), v˘znamného hnízdi‰tû mnoh˘ch druhÛ kachen.
Z hlediska vodních ptákÛ se jako nejvhodnûj‰í jeví vytváﬁení deponií nespojen˘ch s bﬁehem rybníka a naopak
jako nejménû vhodné vytváﬁení obvodov˘ch deponií, které vede k likvidaci pozvolného pﬁechodu rybníkÛ do
okolní krajiny.
zarÛstání umûl˘ch ostrÛvkÛ a deponií stromovou a keﬁovou vegetací (OSV)
V˘znam ostrÛvkÛ a deponií (zejména pﬁíãn˘ch) jako hnízdi‰tû vodních ptákÛ je nejvût‰í v prvních 10 – 20
letech po jejich vytvoﬁení. Postupnû v‰ak dochází k zarÛstání tûchto biotopÛ nejen bylinnou (ta nespornû zvy‰uje
atraktivitu ostrÛvkÛ), ale i keﬁovou a stromovou vegetací, coÏ vede ãasto k zv˘‰ené predaci hnízd vodních ptákÛ
(zejména ptaãími predátory), ãímÏ se sniÏuje atraktivita ostrÛvkÛ a deponií z hlediska hnízdûní vodních ptákÛ.
vysoká hnízdní predace kunou lesní (PRED)
Koncentrace tﬁeboÀské hnízdní populace hohola severního (Bucephala clangula) do hnízdních budek
vedla postupnû ke specializaci kuny lesní (Martes martes) na predaci hnízd tohoto druhu v budkách. Proto jsou
v posledních deseti letech umísÈovány tyto budky na stanovi‰tû obklopená vodou.
umûlá regulace hnízdní úspû‰nosti (REG)
Provádí se od roku 1988 pouze u kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), z hlediska produkce ryb
ekonomicky nejkonfliktnûj‰ího druhu (MUSIL et al. 1993).
nadmûrnû vysoká hustota (kg/ha) rybích obsádek (RO)
Nadmûrné zvy‰ování rybích obsádek vedlo v posledních letech ke zv˘‰ení kompetice neboli konkurence mezi vodními ptáky a rybami. Extrémnû vysoké obsádky ryb, pﬁedev‰ím kapra obecného (Cyprinus carpio),
jednak pﬁímo likvidují potravní zdroje mnoh˘ch druhÛ vodních a mokﬁadních ptákÛ, jednak pÛsobí na vodní
ptáky nepﬁímo, tj. sniÏují prÛhlednost vody (intenzivní vyÏírání zooplanktonu vede k nadmûrnému rozvoji fytoplanktonu), zpÛsobují ústup litorálních porostÛ a zamezují rÛstu submerzní vegetace.
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kolísání vodní hladiny v jarním období (VHL)
Zejména v posledním desetiletí velmi v˘znamn˘ faktor ovlivÀující sloÏení rybniãní avifauny. Kolísání
vodní hladiny v hnízdním období a zejména jarní vypou‰tûní rybníkÛ vede k velk˘m hnízdním ztrátám mnoh˘ch
druhÛ, resp. skupin druhÛ vodních ptákÛ jako jsou potápky (Podicipediformes), labuÈ velká (Cygnus olor),
husa velká (Anser anser), kachny (Anatinae), chﬁástalovití (Rallidae), dlouhokﬁídlí (Lariformes), pûvci (Passeriformes). Na druhé stranû trvalé ãi pﬁechodné sníÏení vodní hladiny poskytuje ãasto vhodné hnízdní pﬁíleÏitosti právû pro v˘skyt i hnízdûní mnoh˘ch druhÛ bahÀákÛ (Charadriiformes). I zde v‰ak v˘kyvy vodní hladiny
(napﬁ. postupné napou‰tûní rybníkÛ) mohou vést k likvidaci hnízd.
8.4. KLÍâOVÉ FAKTORY OVLIV≈UJÍCÍ RYBNIâNÍ EKOSYSTÉMY - VYHODNOCENÍ VLIVÒ NA VODNÍ PTÁKY
Zásadním faktorem, kter˘ ovlivÀuje poãetnost a druhové sloÏení synusií vodních ptákÛ na rybnících
TﬁeboÀska, zÛstává zpÛsob obhospodaﬁování rybníkÛ, a to jednak hustota, vûkové a druhové sloÏení rybích
obsádek, jednak technické úpravy rybníkÛ zamûﬁené na maximalizaci produkce ryb - tj. omezování plochy rybniãního litorálu vyhrnováním sedimentÛ a s tím spojené ukládání vytûÏen˘ch sedimentÛ do mohutn˘ch valÛ po
obvodu rybníkÛ, pﬁípadnû ve formû poloostrovÛ ãi ostrovÛ. K tomu pﬁistupují dal‰í vlivy podmínûné jednak zmûnami v hospodaﬁení na zemûdûlské pÛdû v okolí rybníkÛ i sukcesními zmûnami litorálu a ploch pﬁi jeho vnûj‰ím obvodu. Podstatn˘m faktorem, i kdyÏ spí‰e lokálního v˘znamu, je ru‰iv˘ vliv dal‰ích lidsk˘ch ãinností, pﬁedev‰ím myslivosti, rekreace a turistiky. V˘‰e uvedené vlivy mají samozﬁejmû na rÛzné druhy vodního ptactva
rÛzn˘ dopad. Obecnû lze v‰ak rozli‰it nûkolik ekologick˘ch skupin vodních ptákÛ (podle potravních nárokÛ ãi
zpÛsobÛ hnízdûní) s obdobnou odpovûdí na nûkteré faktory:

ptáky Ïivící se pﬁinejmen‰ím v období hnízdûní vodními bezobratl˘mi: v‰echny druhy kachen (Anatinae)
ãi lyska ãerná (Fulica atra)

Zmûny hospodaﬁení na rybnících
Jedním z nejpodstatnûj‰ích vlivÛ pﬁedev‰ím na skupinu vodních ptákÛ, Ïivících se vodními bezobratl˘mi
(pﬁinejmen‰ím jako mláìata), je velikost rybích obsádek, tedy faktor, kter˘ má v podstatû ﬁídící vliv na cel˘
rybniãní systém. V posledních zhruba 20 letech do‰lo k zásadnímu aÏ nûkolikanásobnému zv˘‰ení rybích
obsádek v rybnících, jednak z dÛvodu intenzifikace rybáﬁského hospodaﬁení a snahy o maximalizaci produkce,
ale i jako odpovûì na zv˘‰ení trofie rybníkÛ v souvislosti se zv˘‰en˘mi splachy Ïivin ze zemûdûlsk˘ch pozemkÛ
a zv˘‰en˘m vstupem zneãi‰Èujících látek do rybníkÛ, aÈ uÏ nechtûn˘m, ãi zámûrn˘m (aplikace kejdy do rybníkÛ).
Produkce ryb v rybnících se zv˘‰ila v pováleãném období nûkolikanásobnû. V˘sledkem integrovaného
vlivu vysok˘ch rybích obsádek je v˘razné sníÏení mnoÏství dostupné potravy (velk˘ zooplankton, bentos, litorální fauna, nekton), aÈ uÏ pﬁímo (tj. vyÏíráním kapry) nebo nepﬁímo prostﬁednictvím sníÏené prÛhlednosti vody.
K nejvût‰ímu poklesu poãetnosti vodních ptákÛ, pﬁedev‰ím rÛzn˘ch druhÛ kachen, do‰lo koncem 70.
a v první polovinû 80. let, kdy ãinil u rÛzn˘ch druhÛ kachen zhruba 30 – 70 % (·ËASTN¯ et al. 1987, BEJâEK
et al. 1990). Tyto zmûny se ãasovû dobﬁe shodují s obdobím nejvût‰í intenzifikace rybáﬁského hospodaﬁení
(zv˘‰ená aplikace umûl˘ch hnojiv, zv˘‰ené splachy Ïivin v souvislosti s melioracemi a rekultivacemi a sníÏení
absorpãní schopnosti pÛd). Na pﬁelomu 80. a 90. let se pokles poãetnosti vodních ptákÛ na TﬁeboÀsku zastavil, stavy se víceménû stabilizovaly, i kdyÏ na daleko niÏ‰í úrovni neÏ v 70. letech (MUSIL et al. 1992, obr. 17).
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druhy, které získávají vût‰inu své potravy mimo rybniãní ekosystém a jsou nenároãné na hnízdi‰tû:
napﬁ. husa velká (Anser anser), moták pochop (Circus aeruginosus), racek chechtav˘ (Larus ridibundus). Jednotlivé druhy vodních ptákÛ mají samozﬁejmû rozdílnou bionomii. Zamûﬁili jsme se v‰ak na jejich podobné
reakce na nûkteré klíãové faktory rybniãních systémÛ, pﬁedev‰ím potravní a hnízdní moÏnosti.

8. AVIFAUNA T¤EBO≈SK¯CH RYBNÍKÒ

ptáky ryboÏravé: kormorán velk˘ (Phalacrocorax carbo), volavka popelavá (Ardea cinerea) a potápka roháã
(Podiceps cristatus)

Vzájemná závislost velikosti (hmotnosti) rybích obsádek a poãetnosti kachen (Anatinae) a lysek ãern˘ch (Fulica atra) na rybnících byla potvrzena poãátkem 90. let na souboru asi 200 jihoãesk˘ch rybníkÛ (PYKAL, JANDA, 1994, PYKAL 1995 a, b).
Charakteristická je nepﬁímá úmûrnost mezi hmotností nasazen˘ch ryb a ãervencovou poãetností polákÛ (Aythya spp.), kdy nejvy‰‰í poãetnosti kachen byly zaznamenány pﬁi prÛmûrn˘ch sezonních hmotnostech
rybí obsádky do 400 kg/ha, naopak pﬁi hmotnostech vy‰‰ích neÏ pﬁibliÏnû 600 kg/ha byla ãervencová poãetnost kachen vÏdy minimální (obr. 18). Podobná závislost byla v hnízdním období zji‰tûna i u dal‰ích druhÛ kachen bez specifick˘ch nárokÛ na hnízdní biotop – kachna divoká (Anas platyrhynchos), kopﬁivka obecná (Anas
strepera) a u lysky ãerné (Fulica atra).
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Pﬁi porovnání rybníkÛ nasazen˘ch rÛzn˘mi vûkov˘mi tﬁídami kapra byla jednoznaãnû vy‰‰í poãetnost
kachen v hnízdním období zji‰tûna na rybnících nasazen˘ch jednolet˘mi kapry (K1) a pﬁedev‰ím na plÛdkov˘ch rybnících, kde hmotnost obsádky na jaﬁe je nízká a následkem toho dochází k bohatému rozvoji pﬁirozené potravy. ZmiÀovaná skuteãnost byla potvrzena i pﬁi porovnání poãetnosti kachen na jednotliv˘ch rybnících
v prÛbûhu nûkolika let, kdy pﬁi nasazení plÛdkem nebo jednolet˘m kaprem (K1) byl poãet kachen v hnízdní dobû na tûchto rybnících zpravidla nûkolikanásobnû vy‰‰í neÏ pﬁi nasazení dvou nebo tﬁílet˘mi kapry (K2 ãi K3)
v pﬁedchozím ãi pﬁí‰tím roce (obr. 19, PYKAL 1995 a, b).
Je‰tû v˘raznûj‰í preference plÛdkov˘ch rybníkÛ byla zji‰tûna u rodinek vodních ptákÛ, zejména u tûch
skupin, jejichÏ mláìata jsou témûﬁ v˘hradnû vázána na Ïivoãi‰nou potravu a jsou tedy negativnû ovlivÀována
potravní konkurencí vysok˘ch rybích obsádek. Pﬁíkladem takov˘ch ptákÛ jsou potápivé kachny, zastoupené na
tﬁeboÀsk˘ch rybnících pﬁedev‰ím tﬁemi druhy: polák velk˘ (Aythya ferina), polák chocholaãka (Aythya fuligula)
a hohol severní (Bucephala clangula) Vysok˘ poãet rodinek tûchto druhÛ na plÛdkov˘ch rybnících je zpÛsoben
pﬁedev‰ím tím, Ïe kachny tam pﬁevádûjí svá mláìata i z hnízdi‰È na jin˘ch rybnících, kde je v té dobû hor‰í
potravní nabídka. Naopak nejvy‰‰í hustota rodinek potápky roháãe (Podiceps cristatus), Ïivící se pﬁeváÏnû
rybami, byla zji‰tûna na rybnících s jednolet˘mi rybami (K1). Predaãní tlak rybí obsádky nejen redukuje
potravní nabídku v jednotliv˘ch rybnících, ale ovlivÀuje i rÛzné fyzikální parametry, jako je napﬁ. prÛhlednost
vody, ãímÏ dochází ke sníÏení dostupnosti potravy. Proto rodinky potápiv˘ch kachen preferují rybníky s vysokou
prÛhledností. U ryboÏravé potápky roháãe, lovící potravu také potápûním, byla v‰ak zji‰tûna nejvy‰‰í denzita
rodinek na rybnících s niÏ‰í prÛhledností, coÏ je dáno právû potravní vazbou na jednoleté rybí obsádky, které
pﬁevaÏují právû na rybnících s nízkou prÛhledností (obr. 20).
Zv˘‰en˘ vstup Ïivin do rybníkÛ, aÈ uÏ vlivem rybáﬁského hospodaﬁení ãi vlivem zmûn v povodí, byl dále
podpoﬁen i zavedením tzv. kaprokachního hospodaﬁení, tj. zﬁizováním farem pro v˘krm domácích kachen na bﬁezích rybníkÛ. Kachny, zpravidla v tisícov˘ch poãtech, zde byly intenzivnû vykrmovány a s jejich exkrementy se
dostávalo do vod rybníkÛ znaãné mnoÏství Ïivin. Pro tyto farmy byly zabrány znaãné plochy v pobﬁeÏních partiích rybníkÛ, ãímÏ byly omezeny hnízdní pﬁíleÏitosti pro vodní ptáky, a pravidelná obsluha a provoz farem znamenal i podstatné ru‰ení na rybnících.
Nejv˘znamnûj‰ím dÛsledkem zavedení kachních farem spolu s dal‰ími eutrofizaãními faktory v‰ak byl
enormní nárÛst trofie rybníkÛ, které lze dnes vût‰inou charakterizovat podle kriterií OECD jako hypertrofní.
Tento nárÛst trofie zpÛsobil v˘razné v˘kyvy chemismu vody v rybnících, pﬁedev‰ím obsahu kyslíku, amoniaku
a hodnot pH. V mnoha rybnících docházelo pﬁi rozkladu znaãného mnoÏství organické hmoty, resp. pﬁi intenzivní noãní respiraci ke kyslíkov˘m deficitÛm, vytvoﬁení anaerobního prostﬁedí ve spodních vrstvách vody a ve
dnû a k rozvoji anaerobních bakterií (typicky Clostridium botulinum). To mûlo znaãné následky pro vodní ptactvo ve formû otrav botulotoxinem – tzv. botulismus. Botulismus se zaãal na jihoãesk˘ch rybnících v˘raznûji
projevovat ve druhé polovinû 70. let a poãátkem 80. let a ãasovû se shoduje s obdobím nejvût‰ího poklesu
stavÛ vodních ptákÛ. Jednotlivé pﬁípady botulismu v ãesk˘ch zemích aÏ do první poloviny 80. let shrnuje
Hudec et al. (1984). Botulismus v‰ak rozhodnû nelze povaÏovat za jedinou pﬁíãinu tohoto poklesu.
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Technické úpravy rybníkÛ
Jedním z faktorÛ, kter˘ v˘raznû ovlivnil poãetnost a zejména druhové sloÏení ptaãích spoleãenstev na
rybnících TﬁeboÀska, bylo tzv. vyhrnování rybníkÛ. OdstraÀování rybniãních sedimentÛ, provádûné tûÏkou
mechanizací bylo v naprosté vût‰inû pﬁípadÛ spojeno s likvidací velk˘ch ploch litorální vegetace a s ukládáním
vytûÏeného sedimentu buì pﬁi obvodu rybníkÛ ve formû obvodov˘ch valÛ nebo do ostrovÛ ãi poloostrovÛ. Snahou bylo zvût‰it vodní plochu rybníka a kubaturu rybníka a zv˘‰it tak rozsah prostﬁedí, pouÏitelného pro chov
kaprÛ. Kvantitativní data o rozsahu tûchto úprav a jejich dÛsledcích na rozsah litorálních porostÛ na TﬁeboÀsku uvádí Janda, Kvût (1993). Na rybnících, kde bylo provedeno vyhrnutí, se rozsah litorálu od 50. let sníÏil nûkolikanásobnû, zatímco tam, kde technické zásahy provedeny nebyly, zÛstal rozsah litorálu pﬁibliÏnû stejn˘
jako v 50. letech.

Dal‰ím nepﬁízniv˘m dÛsledkem technick˘ch úprav (vyhrnování litorálu) je nahrnutí materiálu do mohutn˘ch obvodov˘ch valÛ. Byl tak zcela likvidován pozvoln˘ bﬁehov˘ gradient ve vnûj‰ím pásmu litorálu, tvoﬁen˘
obvykle ostﬁicemi (r. Carex), kter˘ poskytoval vhodné hnízdní prostﬁedí napﬁ. pro chﬁástala kropenatého (Porzana porzana) i v˘borné potravní podmínky pro plovavé kachny (Anatinae). Vyhrnut˘ materiál bohat˘ Ïivinami
porÛstá nejprve ruderálními bylinami, pozdûji kﬁovinami ãi stromy a oddûluje zcela ostﬁe vodní hladinu od
okolních pozemkÛ. Úpravy byly navíc ãasto provedeny tak, Ïe hloubka vody aÏ k samému bﬁehu pﬁesahuje 50
cm a znemoÏÀuje tak regeneraci litorálních porostÛ. âasto byly pﬁi odbahÀování likvidovány porosty vzpl˘vavé
vegetace jako je stulík Ïlut˘ (Nuphar luteum) a leknín bíl˘ (Nymphaea alba), vyuÏívané pro hnízdûní dal‰ím
druhem se specifick˘mi nároky – rybákem ãern˘m (Chlidonias niger).
V nûkter˘ch pﬁípadech byly sedimenty vyhrnuty do formy ostrovÛ, coÏ poskytlo vhodné hnízdní pﬁíleÏitosti pro nûkteré druhy kachen nenároãné na hnízdi‰tû jako je polák velk˘ (Aythya ferina), polák chocholaãka
(Aythya fuligula), kopﬁivka obecná (Anas strepera), kachna divoká (Anas platyrhynchos) a pro husu velkou
(Anser anser). Hnízdní hustota kachen na nûkter˘ch ostrovech mÛÏe b˘t zcela mimoﬁádná (·ËASTN¯,
BEJâEK 1980, ·ËASTN¯ et al. 1987).
Zmûny hospodaﬁení v litorálech rybníkÛ a na sousedících loukách, následná sukcese
K likvidaci litorálních porostÛ, zpÛsobené technick˘mi úpravami popsan˘mi v pﬁedchozím oddíle, pﬁistupují i zmûny v litorálech v dÛsledku zmûn hospodaﬁení a následné sukcese.
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K ústupu rákosin do‰lo i na nûkter˘ch rybnících, kde nebyly technické úpravy provedeny, napﬁ. v NPR
Velk˘ a Mal˘ Tis˘. Jednu z rozhodujících pﬁíãin pﬁedstavuje zﬁejmû zv˘‰ení rybích obsádek, mechanické rozru‰ování rhizomÛ a v˘honÛ rákosu obecného (Phragmites australis) kapry, sníÏení prÛhlednosti a zv˘‰ení hladiny
vody v rybníku. Tam, kde se podaﬁilo sníÏit rybí obsádku, omezit vstup Ïivin do rybníka a ãásteãnû sníÏit vodní
hladinu, se ústup rákosin zastavil (PECHAROVÁ 1995).

8. AVIFAUNA T¤EBO≈SK¯CH RYBNÍKÒ

DÛsledky tûchto zásahÛ pro vodní ptactvo spoãívají zejména v likvidaci hnízdních biotopÛ nûkter˘ch
druhÛ se specifick˘mi nároky, resp. ve sníÏení rozsahu dostupného hnízdního prostﬁedí pro nûkteré dal‰í
druhy. Typick˘m pﬁíkladem druhu ob˘vajícího litorální porosty, kter˘ na TﬁeboÀsku v posledních desetiletích
prakticky zcela vymizel, je bukaã velk˘ (Botaurus stellaris). I kdyÏ pﬁíãiny nejsou zcela jasné, jednou z rozhodujících je nepochybnû ztráta ãi omezení hnízdních pﬁíleÏitostí. Tento druh má totiÏ znaãné nároky na velikost
hnízdního teritoria (ANDREWS, WARD 1991), pﬁiãemÏ ob˘vá prakticky pouze rÛznû husté rákosiny rozdílného
stáﬁí. Takto rozsáhlé porosty rákosin jsou jiÏ na rybnících TﬁeboÀska v˘jimeãné. Podobnû byly technick˘mi
úpravami negativnû ovlivnûny ãi likvidovány mnohé hnízdní biotopy bukáãka malého (Ixobrychus minutus),
rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), cvrãilky slavíkové (Locustella luscinioides), rákosníka obecného (Acrocephallus scirpaceus) aj.
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Na vnitﬁní litorální pásmo rybníkÛ tvoﬁené zpravidla rákosem obecn˘m (Phragmites australis) ãi orobincem (r. Typha) navazovalo vnûj‰í litorální pásmo, jen mûlce ãi periodicky zaplavované, tvoﬁené obvykle ostﬁicemi (r. Carex), a dále pak v typick˘ch pﬁípadech pruh vlhk˘ch ãi mokﬁadních luk. Vlhké louky i pásmo vnûj‰ího litorálu byly tradiãnû obdûlávány kosením (na seno ãi jako stelivové louky). Toto prostﬁedí poskytovalo
hnízdní moÏnosti napﬁ. pro chﬁástala kropenatého (Porzana porzana) a pﬁedev‰ím pro bahÀáky – ãejku chocholatou (Vanellus vanellus), vodou‰e rudonohého (Tringa totanus), bﬁehou‰e ãernoocasého (Limosa limosa),
bekasinu otavní (Gallinago gallinago).
V posledních desetiletích do‰lo ke zcela zásadním zmûnám ve zpÛsobu obdûlávání tohoto prostﬁedí.
Nejvlhãí ãásti zpravidla pﬁestaly b˘t zcela obdûlávány, coÏ vedlo k hromadûní odumírající organické hmoty, její
sedimentaci, postupnému „nasedávání“ a zazemÀování tohoto pásma litorálu. V bylinném patru pﬁevládly
vy‰‰í, prostorovû konkurenceschopnûj‰í druhy, s postupující sukcesí se zaãaly rozrÛstat keﬁe a stromy (r. Salix,
Alnus, Populus), které dnes tvoﬁí v mnoha pﬁípadech souvisl˘ lem kolem bﬁehÛ rybníka. Su‰‰í ãásti luk byly velmi ãasto odvodnûny, rozorány a osety kulturními trávami nebo ponechány jako orná pÛda. Typick˘ ‰irok˘ gradient mezi hladinou rybníka a okolní zemûdûlskou pÛdou se tedy ve vût‰inû pﬁípadÛ zcela vytratil a dnes je
tvoﬁen pﬁechod mezi intenzivnû obdûlávan˘m rybníkem a intenzivnû obdûlávanou zemûdûlskou pÛdou rÛznû
‰irok˘m hust˘m porostem keﬁÛ a stromÛ, pﬁípadnû (po technick˘ch úpravách) nûkolik metrÛ vysok˘m a ‰irok˘m valem, opût porostl˘m ruderální vegetací, keﬁi a stromy. DÛsledkem pro vodní ptactvo je ztráta hnízdních
moÏností a pokles poãetnosti aÏ vymizení pﬁedev‰ím bahÀákÛ (Charadriiformes), hnízdících tradiãnû v tûchto
biotopech – bekasina otavní, vodou‰ rudonoh˘, bﬁehou‰ ãernoocas˘, ãásteãnû ãejka chocholatá s pﬁechodem
k hnízdûní na orné pÛdû, ale i napﬁ. chﬁástalÛ kropenat˘ch. Podstatn˘ vliv na zb˘vajících lokalitách má zﬁejmû
i zv˘‰ené riziko predace tam, kde jsou hnízdní lokality obklopeny dﬁevinami, tedy vhodn˘mi pozorovacími posty pro ptaãí predátory.
Zmûny v konfiguraci bﬁehÛ po technick˘ch úpravách mají také negativní vliv na úspû‰nost hnízdûní
bahÀákÛ (Charadriiformes). Pﬁi pozvolném bﬁehovém gradientu se pﬁi letním poklesu hladiny vlivem v˘paru
obnaÏoval pomûrnû ‰irok˘ pás dna pﬁi bﬁezích, kter˘ byl vyuÏíván rodinkami bahÀákÛ jako v˘borné potravní
stanovi‰tû. Po provedení technick˘ch úprav tato moÏnost odpadá.
Sukcesní zmûny a zarÛstání dﬁevinami se t˘kají i ostrÛvkÛ (ãasto umûle vyhrnut˘ch pﬁi technick˘ch
úpravách). Nejvy‰‰í hustoty hnízdících kachen byly zji‰tûny na ostrÛvcích bez dﬁevinné vegetace, pﬁi zarÛstání
dﬁevinami se hustota hnízd rychle sniÏuje.
Vliv dal‰ích lidsk˘ch aktivit
Z dal‰ích aktivit mohou mít na populace vodních ptákÛ na TﬁeboÀsku nejvût‰í vliv myslivost, turistika a rekreace.
V dobû prudkého poklesu poãetních stavÛ kachen koncem 70. let zahájila mnohá myslivecká sdruÏení
na nûkter˘ch rybnících polodivok˘ odchov kachny divoké (Anas platyrhynchos). K tomuto úãelu byly postaveny oplocené odchovny, kde jsou kachny pﬁikrmovány a teprve v letním období vypou‰tûny na rybník. Negativní dopady jsou nûkolikerého druhu – znehodnocení ãásti bﬁehu rybníka, stálé ru‰ení na lokalitû obsluhou
odchovny, nebezpeãí naru‰ení genofondu autochtonní kachny divoké neÏádoucím kﬁíÏením s odchovan˘mi
kachnami, které pocházejí z kﬁíÏencÛ s domácími plemeny kachen a byly odchovány v takov˘ch podmínkách,
Ïe jejich chování je zcela atypické.
V dobû podzimních lovÛ vodní pernaté zvûﬁe (od poloviny srpna) jsou vodní ptáci, pﬁedev‰ím kachny,
vypuzovány z vût‰iny rybníkÛ intenzivní stﬁelbou a shromaÏìují se na nûkter˘ch rybnících, kde mají zaruãen
klid, tj. buì v rezervacích (NPR Velk˘ a Mal˘ Tis˘), nebo na velk˘ch rybnících, kde je lov obtíÏnûj‰í.
Z vlivÛ pÛsoben˘ch turistikou a rekreací má patrnû nejvût‰í dopad provozování windsurfingu a rekreaã-
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ních plaveb lodûk a lodí, které pla‰í vodní ptáky (zejména citlivûj‰í druhy, napﬁ. husa velká - Anser anser) i na
plo‰nû nejrozsáhlej‰ích rybnících. Naopak si ptáci dobﬁe zvykají na pû‰í turisty i pﬁi pomûrnû znaãné frekvenci, jak o tom svûdãí napﬁ. situace na Vrbensk˘ch rybnících v pﬁímûstské oblasti âesk˘ch Budûjovic, kde je po
celou jarní a letní sezónu znaãná frekvence bez viditelného vlivu na populace vodních ptákÛ.
obr. 17 Zmûny poãetnosti jednotliv˘ch druhÛ kachen:
srovnání let 1981 – 82 (100%) s roky 1986 – 87 a 1991 – 92

●
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obr. 18 Vztah mezi denzitou vodních ptákÛ (ex/ha) a denzitou rybí obsádky (kg/ha)
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obr. 19 Vztah mezi denzitou rodinek vodních ptákÛ a stáﬁím rybí obsádky

●

obr. 20 Vztah mezi denzitou rodinek vodních ptákÛ a prÛhledností vody
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32. âáp ãern˘
(Ciconia nigra)
/foto J. Hlásek/
33. LuÀák ãerven˘
(Milvus milvus)
pﬁi krmení mlad˘ch
/foto J. Hlásek/
34. Orel moﬁsk˘
(Haliaeetus albicilla)
/foto J. Hlásek/
35. Bﬁehou‰ ãernoocas˘
(Limosa limosa)
/foto J. Hlásek/
36. Slavík modráãek
(Luscinia svecica)
/foto J. Hlásek/
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37. Rákosina na rybníce u Holné /foto J. Hlásek/
38. Hejnko bahÀákÛ na prÛtahu /foto J. Hlásek/
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39. PonûdráÏka – rybník Hliníﬁ – ra‰elinné litorály /foto S. Kuãera/
●
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9. ZÁVùRY
Rybniãní soustavy TﬁeboÀské pánve pﬁedstavují unikátní systémy umûl˘ch vodních nádrÏí, které se bûhem staletí staly zcela neoddûlitelnou souãástí krajiny. Rybníky byly a jsou úãelové vodní stavby a jejich racionální obhospodaﬁování je nezbytné pro jejich dal‰í existenci. Z hlediska vyuÏívání rybníkÛ zÛstává na prvním
místû chov ryb, a proto hlavním cílem akciové spoleãnosti Rybáﬁství TﬁeboÀ je zabezpeãit ekonomicky v˘hodnou
produkci ryb. V˘znam rybníkÛ je v‰ak tﬁeba hodnotit i v ‰ir‰ích souvislostech. Rybniãní soustavy rozhodujícím
zpÛsobem urãují hydrologick˘ reÏim povrchov˘ch vod TﬁeboÀské pánve a v˘znamnû se podílejí na formování
místních klimatick˘ch podmínek. Rybníky v krajinû vytváﬁejí pestrou mozaiku prostﬁedí pro velké spektrum
rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, jejichÏ spoleãenstva si podrÏela do znaãné míry pﬁirozen˘ charakter. Zachování ekologické funkce rybníkÛ jak z hlediska ochrany pﬁírody ve smyslu konzervace urãit˘ch hodnot, tak
ve smyslu udrÏení ekologické rovnováhy krajiny, pﬁedstavuje nepochybnû dÛleÏit˘ spoleãensk˘ i ekonomick˘
úkol. V pﬁípadû v˘znamn˘ch rekreaãních a lázeÀsk˘ch stﬁedisek, k nimÏ TﬁeboÀ bezesporu patﬁí, je tﬁeba uvaÏovat i jejich estetick˘ a rekreaãní v˘znam.
Funkce, které rybníky mûly a mají, bezprostﬁednû souvisí s rÛzn˘mi oblastmi lidské ãinnosti. DÛsledkem toho je ãasté stﬁetávání rÛzn˘ch zájmÛ ve vyuÏívání rybníkÛ. Pﬁíãinou mohou b˘t rozdílné poÏadavky
na hydrologick˘ reÏim, kvalitu vody, strukturu biotické sloÏky rybniãního ekosystému, moÏnosti rekreaãního
vyuÏití a v neposlední ﬁadû na ekonomické v˘sledky rybniãního hospodaﬁení. I pﬁes tento neúpln˘ v˘ãet zájmÛ
je patrné, Ïe jedin˘m v˘chodiskem je hledat kompromis podle konkrétní situace kaÏdé lokality.
Pﬁedpokladem pro dosaÏení takového kompromisu zÛstává pﬁedev‰ím skuteãnost, Ïe tyto problémy
lze úãinnû ﬁe‰it ve vût‰ím územním celku a tudíÏ na více lokalitách. Je zcela evidentní, Ïe jeden, byÈ velk˘ rybník, nelze dobﬁe vyuÏívat jako nádrÏ pro vodohospodáﬁské úãely, k rekreaci a souãasnû pro intenzivní chov ryb.
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Znaãné v˘kyvy tûchto parametrÛ naru‰ují fungování dal‰ích jednotliv˘ch spoleãenstev, zvy‰ují tendenci
k rozkladn˘m procesÛm, anaerobioze a k postupné degradaci a ztrátû regulaãních funkcí celého vodního ekosystému. Nutnost zachovat ekologickou stabilitu (tj. pﬁirozené „zdravé fungování“) je proto tﬁeba chápat jako
spoleãn˘ a základní pﬁedpoklad pro jakékoliv úvahy o dal‰ím vyuÏívání rybníkÛ. Souãasn˘ stav tﬁeboÀsk˘ch
rybníkÛ ukazuje, Ïe právû tento poÏadavek je nanejv˘‰ aktuální.

9. ZÁVùRY

Druh˘m v˘chozím bodem pro posuzování hospodáﬁsk˘ch zámûrÛ, ochranáﬁsk˘ch zájmÛ i rekreaãního
vyuÏití rybníkÛ by mûl b˘t poÏadavek na zachování „zdravého fungovaní“ rybniãního ekosystému. Tento poÏadavek nelze pochopitelnû omezit jen na dosaÏení nûkter˘ch parametrÛ kvality vody nebo na pﬁítomnost urãit˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ. Pﬁi posuzovaní funkce rybniãního ekosystému musíme celkovû hodnotit danou
nádrÏ jako „organismus“, tj. hodnotit celkov˘ metabolismus nádrÏe. Pokud jsou produkãní procesy v rovnováze s rozkladn˘mi pochody, je vyváÏená také kyslíková bilance a nedochází k velk˘m zmûnám v pH vody.
Taková situace svûdãí o dobré funkci vnitﬁních regulaãních mechanismÛ, na nichÏ se podílejí více ménû stabilní spoleãenstva. JestliÏe je vodní nádrÏ dlouhodobû zatûÏována nadbytkem Ïivin a organick˘ch látek (postupnû
akumulovan˘ch v nádrÏi a tvoﬁících vnitﬁní zátûÏ nebo z vnûj‰ího okolí – splachy, zneãi‰tûní, hnojení), dojde k poru‰ení rovnováhy. Pﬁevaha rozkladn˘ch procesÛ zpÛsobuje vyãerpání kyslíku nejprve z bezprostﬁedního okolí
dna a následnû i v celém vodním sloupci. Nadbytek Ïivin vyvolává nadmûrnou produkci rostlinné sloÏky biocenózy (spolu se zmûnou druhového sloÏení) a následné zmûny v Ïivoãi‰n˘ch spoleãenstvech. Tyto zmûny
se zpûtnû projevují ve fyzikálnû chemick˘ch ukazatelích kvality vody. VyuÏití enormnû zv˘‰ené primární produkce v potravním ﬁetûzci smûrem k zooplanktonu, bentosu a rybám je patrnû velmi nízké. Intenzivní Ïivotní
projevy fytoplanktonu, vláknit˘ch ﬁas nebo ponoﬁené makrovegetace zpÛsobují zhor‰ení Ïivotních podmínek,
poru‰ení stability prostﬁedí v základních parametrech, jak˘mi jsou koncentrace kyslíku a pH.

9.1. HLAVNÍ PROBLÉMY SOUâASNÉHO STAVU
Vysok˘ stupeÀ eutrofizace pﬁedstavuje nejzávaÏnûj‰í problém, kter˘ pﬁímo negativnû ovlivÀuje funkce
rybniãního ekosystému, a zprostﬁedkovanû souvisí s vût‰inou otázek ochrany rybniãních mokﬁadních biotopÛ
a jejich spoleãenstev.
1. Nadbytek Ïivin, pﬁedev‰ím slouãenin N a P spolu s organick˘mi látkami, zpÛsobuje:
a) nadmûrn˘ rozvoj fytoplanktonu a vznik vodních kvûtÛ
b) nadmûrn˘ rozvoj vláknit˘ch ﬁas, pﬁípadnû ponoﬁené makrovegetace
V dÛsledku toho mÛÏe dojít k velk˘m oscilacím v hodnotách pH a v koncentracích rozpu‰tûného kyslíku vãetnû dosaÏení kyslíkového deficitu.
2. Kumulace organické hmoty v nádrÏi, a to jak z vlastních produkãních procesÛ (fytoplankton, makrovegetace), tak pﬁedev‰ím z aplikovan˘ch statkov˘ch hnojiv, je nejãastûj‰í pﬁíãinou déle trvajících kyslíkov˘ch deficitÛ
v situacích, kdy primární produkce rostlinné sloÏky nestaãí zabezpeãit potﬁebu rozkládajících se organick˘ch
látek (napﬁ. pod ledem nebo pﬁi eliminaci fytoplanktonu Ïraním velk˘mi perlooãkami, tzv. stadium ãisté vody)
3. Intenzivní fotosyntéza fytoplanktonu, vláknit˘ch ﬁas, pﬁípadnû ponoﬁené makrovegetace zpÛsobuje nárÛst
pH k hodnotám aÏ 10. V takové situaci mÛÏe u ryb docházet k Ïaberním nekrózám a otravám amoniakem. Pﬁi
déle trvajícím období vysok˘ch pH dochází k intenzivnímu úniku amoniaku do atmosféry.
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4. Rozklad organick˘ch látek v sedimentech stimuluje denitrifikaãní procesy, které mohou b˘t dal‰ím zdrojem
ztrát dusíku.
5. Intenzivnû organicky hnojené rybníky mají tendenci k nevyváÏenosti v pomûrech biogenních prvkÛ (zejména nízk˘ pomûr N:P). S tím souvisí hojn˘ v˘skyt vodních kvûtÛ planktonních sinic (cyanobakterie). Sinice jsou
potenciálnû toxické organismy, a proto pﬁedstavují váÏné hygienické riziko. Sinice zpÛsobují extrémnû velké
v˘kyvy v pH a koncentraci kyslíku, pro zooplankton jsou potravnû málo vhodné, potenciálnû mohou zpÛsobovat
pﬁímé zdravotní po‰kození ryb.
6. Rozklad organick˘ch látek spolu s velkou biomasou fytoplanktonu, zpÛsobující nedostateãné prosvûtlení
vodního sloupce, vede k anaerobním podmínkám v sedimentech. DÛsledkem toho je
a) velké vnitﬁní zatíÏení uvolÀujícími se Ïivinami
b) potenciálnû vy‰‰í mobilita nûkter˘ch toxick˘ch látek (tûÏké kovy)
c) moÏn˘ v˘skyt botulismu
7. Nadbytek Ïivin a organick˘ch látek navozuje dal‰í zmûny v druhovém sloÏení ostatních spoleãenstev. Zﬁetelné dÛsledky jsou patrné v druhovém sloÏení a celkovém úbytku ponoﬁené vodní makrovegetace. Prokázáno
je naru‰ení pobﬁeÏních porostÛ rákosu v dÛsledku nadmûrné zátûÏe organick˘mi látkami. Poru‰ení struktury
litorálÛ umoÏÀuje negativní zmûny v druhovém sloÏení (nárÛst ruderálních druhÛ) a znamená poru‰ení pufraãní zóny, oddûlující volnou vodu rybníka od vlivÛ z bezprostﬁedního okolí.
9.2. DOPORUâENÍ A NÁVRHY OPAT¤ENÍ
Je samozﬁejmé, Ïe rybníky nelze prakticky Ïádn˘m opatﬁením vrátit do stavu, kter˘ by byl podobn˘
pÛvodní témûﬁ oligotrofní situaci. Stejnû tak ale není pﬁijatelné dal‰í zvy‰ování trofie. Zhor‰ení kvality vody v dÛsledku pokraãující eutrofizace se mÛÏe brzy stát limitujícím faktorem i pro chov ryb. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe
v souãasnosti nelze zásadnû zmûnit zpÛsoby rybáﬁského hospodaﬁení, které jsou urãovány dlouhodobou tendencí intenzifikace chovu ryb a nyní zvlá‰È silnû ekonomick˘mi pomûry. Pﬁesto lze najít urãité zpÛsoby, které
povedou ke zlep‰ení souãasné situace, a souãasnû k vût‰í efektivnosti hospodaﬁení.
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Rozhodujícím opatﬁením by mûlo b˘t sníÏení celkov˘ch dávek hnojiv:
1. Aplikaci hnojiv korigovat na základû znalostí Ïivinov˘ch pomûrÛ, dávky hnojiv rozloÏit rovnomûrnûji do sezóny, omezit jarní „pﬁedzásobení“, tj. aplikace jednorázov˘ch velk˘ch dávek. Respektovat pﬁirozené produkãní
rozdíly jednotliv˘ch lokalit.
2. Obdobnû pﬁistupovat k vápnûní rybníkÛ, s cílem postupnû jej omezit a stabilizovat na úrovni nezbytného doplÀování ztrát.
3. Vápnûní a hnojení nepouÏívat bezprostﬁednû na v˘znamn˘ch litorálních lokalitách.
4. Trofickou úroveÀ a úãinné vyuÏívání Ïivin regulovat velikostí nasazované rybí obsádky, s cílem dosáhnout
stﬁední velikost zooplanktonu a prÛhlednost v rozsahu 40 – 60 cm. Individuálnû podle typÛ lokalit ãi prÛbûhu
sezóny vyuÏívat manipulace s vodou, vyuÏívat krmení k regulaci vyÏíracího tlaku rybí obsádky na zooplankton.
5. V˘znamn˘m opatﬁením v pﬁípadû mnoha lokalit by bylo odstranûní rybniãních sedimentÛ, pﬁípadnû degradovan˘ch, zabahnûn˘ch litorálÛ. Kromû omezení zásoby Ïivin by bylo moÏné tímto zpÛsobem eliminovat ohniska
botulismu. Odstranûní sedimentÛ vyÏaduje ekologicky ‰etrnou technologii (sací bagr), respektovat v˘znam litorálu a sediment odstraÀovat mimo katastr rybníkÛ.
6. Vytváﬁet na jednotliv˘ch soustavách takové kombinace hospodáﬁsk˘ch cyklÛ, umoÏÀující vût‰í spektrum
Ïivotních podmínek (vût‰í prÛhlednost, vût‰í zooplankton).

1.A. rybníky stﬁední velikosti s úplnou pÛvodní zonaãní ﬁadou vyvinutou ve formû pásem podle hloubky vodního sloupce
Potameto natantis - Nymphaetum candidae, Potametum acutifolii Potametum obtusifolii v ekotonové hranici
rákosin, série rákosin (minimálnû trojãlenná), Scirpetum lacustris, Phragmitetum australis, (Typhetum angustifoliae), Glycerietum aquaticae, drift (lem) Rumicion hydrolapathi, Calletum palustris ev. Caricetum pseudocyperi - Cycutetum, Caricetum elatae, Caricetum lasiocarpae.
1.B. velké rybníky jezerního typu, jejichÏ hladina nemá souvislé porosty, vegetace je vyvinutá spí‰e ve formû
„patterns“ (kolonií). Hladina má dostatek prostoru pro rozvoj pelagiálních spoleãenstev (mikrocenóz).
Potametum acutifolii, Potametum graminei, spoleãenstva svazu Litorellion, roz‰íﬁené rákosiny s v˘razn˘mi stadii (invazní – typické – terestrické) s dostateãn˘m prostorem pro spoluúãast svazu Lemnion, Utricularion vulgaris ev. Hydrocharition. Na zazemÀovacím procesu se podílí spoleãenstva s dominantními druhy: rákos obecn˘ (Phragmites australis), orobinec úzkolist˘ (Typha angustifolia), skﬁípinec jezerní (Scirpus lacustris), které
mají mimoﬁádn˘ v˘znam pro udrÏení druhové diverzity rostlin i ÏivoãichÛ, rozﬁedûné porosty s tendencí k zazemÀování s ostﬁicí vyv˘‰enou (Carex elata), ostﬁicí ‰tíhlou (C. gracilis), ostﬁicí zobánkatou (C. rostrata), tﬁtinou
chloupkatou (Calamagrostis canescens), spoleãenstvo Caricion lasiocarpae, Caricion fuscae. Pﬁi vyletnûní se
uplatÀují spoleãenstva svazÛ Eleocharition ovatae a Radiolion linoides (vyÏadují striktní ochranu).
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1. genofondové rezervy, u kter˘ch je vylouãeno kejdování, hnojení chlévskou mrvou na okrajích a vápnûní.
Nutno provádût specifick˘ management údrÏby porostÛ makrovegetace.

9. ZÁVùRY

Z hlediska ochrany spoleãenstev rybniãní makrovegetace lze vycházet z následujícího
návrhu kategorizace lokalit v návaznosti na zonaci CHKO:

2. Men‰í aÏ stﬁední rybníky s vyvinut˘m profilem ra‰eliny (slatiny) v pobﬁeÏí, specifické zejména pro jihov˘chod
TﬁeboÀské pánve. Optimálnû jsou rybníky tohoto typu vyvinuté v Lutovské soustavû, ale i ﬁadû dal‰ích.
Sphagno-Utricularion, Caricion lasiocarpae, Caricion denissae, Eriophorion gracilis, Rhynchosporion albae.
Rybníky vyÏadují plnou ochranu pobﬁeÏní zóny s vylouãením vyhrnování, vápnûní, kachních farem apod.
3. Stﬁední aÏ men‰í nádrÏe, u nichÏ je nutn˘ ochrann˘ reÏim urãit˘ch konkrétních spoleãenstev
Butometum umbellati, Trapetum natantis, Calletum palustris, Caricetum elatae, Litorello-Eleocharitetum acicularis, spoleãenstva obnaÏen˘ch den.
Ochrana zamûﬁena ke konkrétnímu typu spoleãenstva (asociaci, svazu) za respektování vyuÏití rybniãní nádrÏe jako celku (dílãí konkrétní úpravy managementu).
4. Regeneraãní nádrÏe – s nutnou obnovou komplexu rostlinn˘ch spoleãenstev. Management pﬁizpÛsoben
obnovû litorálních spoleãenstev a funkci rybniãní nádrÏe.
5. Rybníky s moÏností pûstování vybran˘ch typÛ uÏitkov˘ch rostlin jako je pu‰kvorec obecn˘ (Acorus calamus),
blatouch bahenní (Caltha palustris), rákos obecn˘ (Phragmites australis) vyskytujících se planû na rybnících
oblasti. Management upraven ke kombinovanému vyuÏití (rybáﬁství, popﬁ. rekreaãní vyuÏití a pûstování rostlin).

9. ZÁVùRY

S ochranou litorálních spoleãenstev úzce souvisí problém deponií vytvoﬁen˘ch v minul˘ch letech. Deponie
dﬁíve vytvoﬁené a naru‰ující charakter litorálu se pokusit ãásteãnû upravit, odstranit náletové dﬁeviny a ruderální vegetaci. Podobnû o‰etﬁovat vnûj‰í okraje litorálÛ. Umístûním manipulaãních ploch a jejich reÏimem bránit
roz‰iﬁování ruderální vegetace. Deponiemi oddûlené okrajové ãásti rybníka uvaÏovat jako potenciální refugia
mokﬁadních spoleãenstev, která z rybníkÛ vymizela.

●

Ke zlep‰ení podmínek pro cel˘ soubor druhÛ vodních ptákÛ na rybnících TﬁeboÀska
by mûla b˘t uskuteãnûna následující opatﬁení:
1. sníÏení rybích obsádek na vybran˘ch rybnících (pﬁinejmen‰ím v rezervacích) s cílem podpoﬁit rozvoj pﬁirozené potravy (velk˘ zooplankton, bentos, litorální fauna); následkem toho by se zv˘‰ila prÛhlednost vody a podpoﬁil rÛst submerzní vegetace, která je opût Ïivotním prostﬁedím pro mnoho druhÛ vodních bezobratl˘ch. Dal‰ím
dÛsledkem by byla obnova rozsahu litorální vegetace ãi zvût‰ení její plochy tam, kde je to nezbytné pro zaji‰tûní hnízdních pﬁíleÏitostí pro nûkteré druhy.
2. sníÏení vstupÛ Ïivin do vybran˘ch rybníkÛ, tj. zastavení aplikace hnojiv a zneãi‰Èujících látek (kejdy) do tûchto rybníkÛ, pﬁíp. asanace zdrojÛ zneãi‰tûní v povodí.
3. zaji‰tûní cyklického kosení rákosin ve vhodném cyklu (cca 10 let), aby se zabránilo jejich sukcesním zmûnám – zazemÀování a zarÛstání dﬁevinami (opût jen na vybran˘ch lokalitách).
4. obnovení pÛvodní bﬁehové linie (pozvolného gradientu) tam, kde je zachován potenciál pro hnízdûní luãních
bahÀákÛ (Charadriiformes), tj. vykácení obvodového lemu stromÛ a keﬁÛ v litorálu, odvoz deponií, vytvoﬁení
vhodného sklonu bﬁehové linie.
5. ukonãení farmového chovu domácích kachen i polodivokého chovu „mysliveck˘ch“ kachen na vybran˘ch
cenn˘ch rybnících.
6. vytvoﬁení sítû refugií, tj. rybníkÛ, kde kachny a husy nebudou loveny a které zároveÀ mohou b˘t dobr˘mi
shromaÏdi‰ti (tj. dostateãná velikost rybníka, pﬁítomnost ostrovÛ nebo mûlãin pro denní odpoãinek ptákÛ a ochranu pﬁed predací).
●

132 ●

Souãasn˘ stav tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ pﬁedstavuje v˘sledek jak rybáﬁského obhospodaﬁování, tak zemûdûlského hospodaﬁení v krajinû, které probíhalo s cílem intenzifikace po desítky let. Dnes se zpûtnû snaÏíme
postihnout základní pﬁíãinné vztahy a popsat a pochopit situaci, v jaké rybníky dosud nebyly. Návrhy, popsané
v této kapitole, vycházejí z na‰ich znalostí o tom, co se v rybniãním hospodaﬁením odehrálo, jaké jsou jeho
souãasné dÛsledky. Máme ﬁadu dÛvodÛ pro tvrzení, Ïe schopnost regenerace rybniãních ekosystémÛ je stále
znaãná. Av‰ak chybí nám pﬁíklady, komplexnû provedené víceleté experimenty s ãlovûkem ﬁízen˘m posunem
trofie zpût k niÏ‰ímu zatíÏení. Nevíme, jak rychle budou zmûny probíhat jak na úrovni chemick˘ch a fyzikálních
parametrÛ, tak zejména na úrovni regenerace dÛleÏit˘ch spoleãenstev. Ekonomické vyhodnocení obdobné
studie se nutnû musí stát její nedílnou souãástí.
Dílãí projekty by se mûly zamûﬁit na:
a) Sledování kontaminace dnov˘ch sedimentÛ rybníkÛ a vodních tokÛ jako indikátorÛ dlouhodobého zneãi‰tûní
vodního prostﬁedí tûÏk˘mi kovy a stopov˘mi perzistentními organick˘mi ‰kodlivinami (PCB, PAU aj.). Pﬁednostnû sledovat sedimenty západní zátoky rybníka RoÏmberk.
b) Vliv vypou‰tûní rybníkÛ pﬁed v˘lovem na kvalitu vody v tocích a bilanci celkového zneãi‰tûní z tohoto zdroje
ve srovnání s ostatními zdroji.
c) Experimentální ovûﬁení (v provozním mûﬁítku) vlivu podstatného sníÏení intenzity hnojení rybníkÛ (a zmûn v rybí obsádce) na hlavní parametry jakosti vody vãetnû sledování zpûtného uvolÀování Ïivin ze sedimentÛ. Zhodnocení ekologick˘ch a ekonomick˘ch dÛsledkÛ.
d) Systematické monitorování dÛleÏit˘ch parametrÛ (kvality vody, stavu v˘znamn˘ch spoleãenstev v klíãov˘ch
lokalitách jako jsou národní pﬁírodní rezervace, pﬁírodní rezervace, rybníky chránûné Ramsarskou úmluvou a silnû zatíÏené lokality.

– Iniciovat jednání ke zmûnám v legislativní úpravû s cílem nahradit administrativní postup rozhodnutím podle
vûcné situace, tj. podle koncentrací Ïivin a limitních hodnot. Iniciovat zmûny legislativy ohlednû zaﬁazení rybniãních sedimentÛ mezi odpady.
– Aktualizovat plány péãe rybniãních rezervací, zejména pokud jde o velikost rybích obsádek, v˘‰i hnojení a manipulaci s vodní hladinou.
Doporuãení pro monitoring a dal‰í v˘zkum populací a spoleãentev vodních a
mokﬁadních ptákÛ na rybnících TﬁeboÀské pánve
– trval˘ monitoring poãetnosti – metoda dvou kontrol
– mûsíãní sãítání
– skupinov˘ monitoring
– sledování reprodukãní biologie
– v˘zkum vlivu managementu na populace a spoleãenstva vodních a mokﬁadních ptákÛ
– v˘zkum a ochrana ub˘vajících a ohroÏen˘ch druhÛ nebo druhÛ, které mohou b˘t zdrojem konfliktu zájmÛ
ochrany pﬁírody a organizací, zab˘vajících se pﬁím˘m hospodaﬁením na rybnících.
– v˘zkum, ochrana a návrh managementu ohroÏen˘ch biotopÛ v˘znamn˘ch z hlediska vodních a mokﬁadních
ptákÛ (ostrÛvky, litorální porosty, vlhké louky).
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●

Na základû takto získan˘ch v˘sledkÛ:

9. ZÁVùRY

V˘stupem tûchto v˘zkumn˘ch projektÛ by mûly b˘t:
– Reálné limity pro hodnocení trofie s ohledem na biotickou sloÏku podle kategorií rybníkÛ a vztahu ke stupni
ochrany pﬁírody navrÏené tak, aby jejich dosaÏení bylo reálné a sledovalo potﬁebn˘ trend poÏadovan˘ch
zmûn.

●
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Charakter tﬁeboÀské krajiny byl v˘raznû zmûnûn ãinností ãlovûka uÏ ve stﬁedovûku. Po staletí se formovaly nové krajinné prvky a vytváﬁela harmonická rovnováha ãlovûkem obhospodaﬁované krajiny. Právû
tato skuteãnost je dÛvodem pro zaﬁazení CHKO TﬁeboÀsko do celosvûtové sítû biosférick˘ch rezervací
UNESCO. Zachování této rovnováhy by mûl b˘t stmelující moment a základní nezpochybnitelné kritérium
pro posuzování v‰ech lidsk˘ch aktivit v tomto území.

(foto K. Drábek)
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10. Rezoluce mezinárodního semináﬁe, uskuteãnûného v rámci projektu
Evropského programu IUCN – Svûtového svazu ochrany pﬁírody „Vyhodnocení
funkcí a hospodaﬁení v komerãních rybnících stﬁední Evropy z hlediska Ïivotního
prostﬁedí a ekonomiky“
Ve dnech 25. – 27. ﬁíjna 1994 se v Tﬁeboni uskuteãnil mezinárodní semináﬁ, jehoÏ cílem bylo zhodnotit
stav a diskutovat zatímní v˘sledky projektu V˘chodoevropského (dnes Evropského) programu IUCN – Svûtového svazu ochrany pﬁírody Vyhodnocení funkcí a hospodaﬁení v komerãních rybnících stﬁední Evropy z hlediska Ïivotního prostﬁedí a ekonomiky. Akce se zúãastnilo 29 vûdcÛ, ochráncÛ pﬁírody, pracovníkÛ chránûn˘ch
území, vlastníkÛ a nájemcÛ rybníkÛ a ekonomÛ z Polska, Maìarska, Slovenska, Rakouska, Austrálie, Nizozemska a âeské republiky. Úãastníci se shodli na tom, Ïe rybníky pﬁedstavují z hlediska zvy‰ování rozmanitosti
ekosystémÛ a stability krajiny stﬁední Evropy stanovi‰tû (biotopy) klíãového v˘znamu. V dÛsledku toho jsou
ideálními systémy pro zavedení trvale udrÏitelného vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ tak, jak to navrhuje Svûtová
strategie ochrany pﬁírody, pﬁipravená IUCN – Svûtov˘m svazem ochrany pﬁírody, WWF (Svûtov˘m fondem na
ochranu pﬁírody) a UNEP (Programem OSN pro Ïivotní prostﬁedí) pod názvem Peãujeme o Zemi. Strategie
trvale udrÏitelného Ïivota. Úãastníci uznávají hospodáﬁskou hodnotu ryb, produkovan˘ch v rybnících, ale zdÛrazÀují pﬁitom, Ïe jejich funkce je mnohem ‰ir‰í a zahrnuje v sobû celou ‰kálu jejich v˘znamného mimoprodukãního vyuÏívání, které má pro spoleãnost ekonomick˘ v˘znam. Patﬁí mezi nû role rybníkÛ jako zásobáren
vody, míst zachycování usazenin a pﬁirozeného ãi‰tûní vody i jejich úloha jako míst pro rekreaci a pobﬁeÏních
biotopÛ flóry a fauny, zejména jako stanovi‰È pro vodní ptáky.

●
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Víceúãelové funkce rybníkÛ s sebou pﬁiná‰ejí tûÏkosti z hlediska úspû‰né dlouhodobé ﬁízené péãe o tyto ekosystémy. Pﬁesto se úãastníci semináﬁe shodli na tom, Ïe rybníky pﬁedstavují v˘jimeãnou pﬁíleÏitost, jak
dosáhnout trvale udrÏitelné produkce ryb a souãasnû je zachovat jako prostﬁedí, vyznaãující se vysokou biologickou rozmanitostí a cenné i z hlediska rozmanitosti krajiny.
Aby bylo moÏné dosáhnout obdobné shody v cílech, které mohou vyvolat konflikt, ukazuje se jako existenãnû dÛleÏité zabezpeãit, aby v kaÏdé úãastnické zemi vznikl úãinn˘, dÛvûryhodn˘ dialog mezi
– vlastníky rybníkÛ, kteﬁí mají jasné hospodáﬁské cíle a odpovídající zku‰enosti
– ochránci pﬁírody s rozsáhl˘mi znalostmi flóry a fauny
– hydrobiology, kteﬁí mají integrovan˘ pﬁístup k pochopení zákonitostí fungování zmiÀovan˘ch ekosystémÛ
– pﬁedstaviteli obcí, které by mohly mít uÏitek z racionálního víceúãelového vyuÏívání rybníkÛ
– zástupci centrálních orgánÛ.
Obdobn˘ dialog by mohl podpoﬁit volnou v˘mûnu informací a technologie mezi v˘zkumem a vlastníky
a nájemci rybníkÛ, aby se mohly pﬁi obhospodaﬁování rybníkÛ odpovídajícím zpÛsobem uplatnit rÛzné zpÛsoby
jako je zavedení vhodné rybí obsádky, podpora úãinn˘ch potravních ﬁetûzcÛ mezi koﬁistí a rybami, hnojení rybníkÛ, ﬁízení vodní hladiny, tûÏba rákosu, rekreace, lov apod.
Úãastníci semináﬁe se rovnûÏ shodli na tom, Ïe obhospodaﬁování rybníkÛ by mûlo mít dokonce i v pﬁechodném období ekonomiky v Maìarsku, Polsku, na Slovensku a v âeské republice za cíl získat nejen vysoce v˘nosnou produkci ryb, ale zachovat znaãnou pﬁírodovûdeckou hodnotu rybníkÛ i jejich okolí.
V závûru úãastníci doporuãují realizovat tato opatﬁení:
– Nejv˘znamnûj‰í rybníky se musí dostat do vlastnictví organizací na ochranu pﬁírody (jak státních, tak nevládních), zejména prostﬁednictvím finanãních zdrojÛ na ochranu Ïivotního prostﬁedí jednotliv˘ch zemí i Evropské
unie. Aby se zachovaly jejich hospodáﬁské a ekologické funkce, mûly by tyto rybníky mít mezinárodní ochranu.
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– Na podporu a zabezpeãení citlivûj‰ího obhospodaﬁování rybníkÛ z hlediska jejich dlouhodobé nosné kapacity,
zachování jejich vysoké biodiverzity a v˘znamu pro krajinu, které tyto umûlé vodní nádrÏe mají, by mûly
vzniknout zvlá‰tní programy a projekty. Ty by mûly b˘t financovány jednotliv˘mi vládami a vyuÏívat odpovídající zpÛsoby podpor a náhrad, napﬁ. kompenzace za ‰kody, zpÛsobené na produkci ryb druhy, povaÏován˘mi z hlediska ãlovûka za ‰kÛdce, odmûny za udrÏování dobré kvality vody apod. Obdobné programy
umoÏní, aby z neprodukãních funkcí rybníkÛ mûlo podle podmínek (kvalita vody, rekreace, turistika) v jednotliv˘ch zemích uÏitek a zisk i místní obyvatelstvo.
– V˘znam rybníkÛ vedle „klasick˘ch“ mokﬁadÛ jako jsou ra‰elini‰tû a baÏiny by mûl b˘t zdÛraznûn i v ãinnosti
mezinárodních institucí na ochranu pﬁírody (kupﬁ. IUCN – Svûtov˘ svaz ochrany pﬁírody, Úﬁad Ramsarské
úmluvy, IWRB – Mezinárodní úﬁad pro v˘zkum vodních ptákÛ a mokﬁadÛ, EUROSITE, BirdLife International
apod.). Úãastníci semináﬁe by proto uvítali podporu zmiÀovan˘ch organizací k ochranû tûchto vodních nádrÏí
vãetnû financí na v˘kup a péãi o nû.

– Rybníky jsou dÛleÏitou souãástí pﬁírodního a kulturního dûdictví stﬁední Evropy a mûly by proto b˘t zaãlenûny do programÛ na obnovu (revitalizaci) vodních a mokﬁadních ekosystémÛ a udrÏení vody v krajinû (dal‰í
projekty, získávání finanãních zdrojÛ). Tato ãinnost pﬁedstavuje dal‰í krok v úsilí o zachování péãe o Ïivotní
prostﬁedí, která je z ekologického hlediska trvale udrÏitelná a souãasnû ekonomicky v˘hodná.
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– Na základû uvedeného projektu by mûly vzniknout dal‰í, které by v jednotliv˘ch zemích demonstrovaly jejich
závûry. Dále by mûla b˘t vyti‰tûna edice publikací, které by odpovídajícím zpÛsobem informovaly o získan˘ch v˘sledcích v jednotliv˘ch národních jazycích vlastníky a nájemce rybníkÛ i ‰irokou veﬁejnost. Tam, kde
je to nezbytné, by mûly b˘t uspoﬁádany dobﬁe ﬁízené vzdûlávací kurzy. Cílem tûchto aktivit by mûlo zÛstat
roz‰íﬁení trvale udrÏitelného vyuÏívání rybníkÛ, pﬁinejmen‰ím na lokalitách a rybniãních soustavách, kde se
zatím uveden˘ projekt uskuteãÀuje, v podobû plánu péãe o tato území, citlivém k Ïivotnímu prostﬁedí.

Specifické problémy, kter˘m ãelíme v jednotliv˘ch státech, kde je v˘‰e uveden˘ projekt realizován, budou podrobnû uvedeny v závûreãn˘ch zprávách o v˘sledcích projektu v jednotliv˘ch zemích.
Úãastníci vyjadﬁují podûkování Ministerstvu zemûdûlství, péãe o pﬁírodu a rybáﬁství Nizozemského království za financování projektu, Správû CHKO a BR TﬁeboÀsko v Tﬁeboni jako hostitelÛm akce, Botanickému
ústavu AV âR TﬁeboÀ za v˘znamnou pomoc pﬁi její organizaci a âeskému koordinaãnímu stﬁedisku IUCN –
Svûtového svazu ochrany pﬁírody v Praze za organizaci semináﬁe.
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11. SUSTAINABLE USE OF FISHPONDS IN THE T¤EBO≈SKO PROTECTED
LANDSCAPE AREA AND BIOSPHERE RESERVE
11.1. INTRODUCTION
The IUCN European Programme project entitled Environment/economic appraisal of commercial fishpond operations in Central Europe has been carried out in the Czech Republic by the Czech IUCN Project
Coordination Unit Prague. It is also a part of the preparation of the European Ecological Network (EECONET).
The Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic at TﬁeboÀ, in cooperation with ENVI Ltd.
TﬁeboÀ and with the TﬁeboÀsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (hereinafter TﬁeboÀsko
PLA and BR) Administration TﬁeboÀ has produced material which includes information about the present state
of fishponds in TﬁeboÀ region. The material contains points of legislation (ownership, protective regimes) and
it is also focused on biological functions of ponds in the region (detailed evaluation of long term trends in chemical development, plankton communities, littoral growths and bird fauna) in connection with the impact of the
present management scheme.

●

11.2. IMPORTANCE OF FISHPONDS IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE NATIONAL
AND INTERNATIONAL NATURE CONSERVATION VIEWPOINT
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The results of the project were presented during the National Seminar at TﬁeboÀ on 20th April 1994, where also colleagues from the Slovak Republic participated and at the IUCN European Programme International
Seminar which took place at TﬁeboÀ on 25th – 27th October, 1994. At the event the work of the national project's participants (Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic) was presented. The output of the project Environment/economic appraisal of commercial fishpond operations in Central Europe has been presented
as the National Report (in Czech) and it is also published as a part of IUCN EP Scientific Report (Environmental Research Series, in English).

In contrast to the other Central European countries in which the IUCN European Programme project
Environment/economic appraisal of commercial fishpond operations in Central Europe is realized (Hungary,
Poland, Slovakia) it was not possible to evaluate the importance of all the water reservoirs from the viewpoint
of biodiversity and landscape diversity and stability because of a high number of fishponds (mostly artificial
water reservoirs, with a natural bottom, provided with an equipment for control of water level, i.e. for draining
and filling with water) on the territory of the Czech Republic (20,000 in 1995). Therefore, the evaluation of
fishponds or fishpond systems in the Czech Republic is mostly based on the recently published study of the
Czech Ramsar Committee which summarizes results of an extensive national inventory of wetlands (HUDEC
et al. 1993, 1995 a).
Wetland biotopes were divided into four categories according to their importance:
a) listed wetlands of international importance (Ramsar sites)
b) wetlands of supraregional (national and Central European importance)
c) wetlands of regional importance
d) wetlands of local importance
a) listed wetlands of international importance (Ramsar sites)
The category includes wetlands meeting the criteria of the Ramsar Convention. These are the TﬁeboÀ
Basin fishponds, Bﬁehynû and Novozámeck˘ rybník fishponds (north Bohemia), Lednice fishponds (south
Moravia) and fishponds in the Poodﬁí (Odra River Basin) PLA in north Moravia (i.e., Kotvice and Jistebnice
fishponds).
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b) wetlands of supraregional importance
These are mostly large sites whose importance goes beyond being part of the Czech Republic (i.e.,
they are sites of national to Central European importance). This category includes almost all wetland sites
protected as National Nature Reserves, sites listed in international inventories (e.g., ICBP/BirdLife International Important Bird Areas), as well as other sites considered valuable because they are formed by unique
wetland ecosystems, or are hosts to unique plant or animal communities, or create conditions for the preservation of endangered species, or plant and animal communities, which are of European importance. In total,
12 fishponds or fishpond systems were included into this category.
c) wetlands of regional importance
This category includes sites which are important for large regions (corresponding in size to the former
administrative regions: e.g., South Bohemia). The list includes all wetlands protected as Nature Reserves and
National Nature Monuments, as well as sites, either unprotected or proposed for protection, whose conservation
value makes them worth including in the system of Nature Reserves in the future.

11.3. T¤EBO≈SKO PROTECTED LANDSCAPE AREA AND BIOSPHERE RESERVE
– a basic characterization

●
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d) wetlands of local importance
This category includes practically all the remaining wetland sites on which there is any available information. These wetlands are evaluated as being important for small regions (at the level of districts or Protected Landscape Areas). This category, however, also includes sites whose importance is potentially much
greater but sufficient information is not available for their inclusion in a higher category.

11.3.1. Natural history review of the TﬁeboÀ area
The TﬁeboÀ region is a flat basin with an average altitude of 410 – 450 m above sea level situated in
South Bohemia. This area is bordered by moderately undulating hills. The axis of this region is the river LuÏnice as it runs from the Austrian border to Veselí nad LuÏnicí. The region near TﬁeboÀ has been intensively
cultivated since the Middle Ages. More than 500 ponds of different sizes connected by a network of ditches,
canals and water streams (Nová ﬁeka, Zlatá stoka) were constructed during the unique period of landscape
and water management which started in the 14th century and finished during 16th century. An extensive littoral vegetation can be found in ponds, and there are remains of wet meadows in inundation areas. The other
large wetlands are located in the LuÏnice and Nová ﬁeka valleys. Plentiful peat bogs belong to the most valuable ecosystems of the TﬁeboÀ region. These are locations with growths of Pinus rotundata and Ledum
palustre. These areas spread from tens to hundreds hectares (âervené blato, Îofinka, ·iroké blato) and include also smaller peat bogs without forests near ponds. Approximately half of the territory is covered by pine
and spruce forests of markedly cultural character. There are also remains of floodplain riverine forests. Alleys
of old oaks on pond dikes are significant elements of the country. Intrinsic to the significant and great nature
value are the typical villages and country buildings and also TﬁeboÀ town area.
Sediments from the Miocene age constitute the ground of the TﬁeboÀ basin. Areas of ponds in the
southeast are partly also from the crystallinicum. The rivers LuÏnice and NeÏárka partially also drain the
basin, but the whole hydrological regime of ponds is based on an artificial system of ditches. These artificial
ditches use water from these rivers and partially also from their tributaries coming from forests. The water level in these water bodies can be regulated. Water in these reservoirs is eutrophicated due to human activity.
Water in smaller reservoirs is of mesotrophic character.
The climate is mild warm. The annual average temperature is about 7.5 °C and the annual average
rainfall is about 600 – 650 mm. There are 40 – 50 summer days, 110 – 120 frosty days and 30 – 40 icy days.
Ponds are covered by ice from the end of December to middle March.
●

138 ●

The flora of the TﬁeboÀ region is very famous due to the various types of still and running waters which
used to be mostly dystrophic and oligotrophic in the past, but today waters tend to be more mesotrophic and
eutrophic. Almost disappearing, Numphar pumilum belongs to the rarest species. Nymphaea candida has
already disappeared from most of its localities as a result of eutrophication of waters. Also Numphar luteum is
becoming more and more rare in consequence of the deterioration of many natural biotopes. Numerous populations of Potamogeton alpinus, P. lucens and P. gramineus can be found there. In TﬁeboÀ waters some species of carnivorous plants – Utricularia neglecta, U. minor, U. intermedia and U. ochroleuca occur in some
habitats of the present protected area. Tillaea aquatica can be found only very rarely while Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum and C. submersum are still surviving at some localities. Besides Phragmites
communis, Typha latifolia and T. angustifolia which are somewhat infrequent, Sparganium simplex, S. ramosum and uncommonly huge number of Cyperaceae grow at contiguous reed localities. Also aquatic and coastal flora is quantitatively and qualitatively influenced. These changes depend on increasing level of surface
water eutrophication.
A number of plant species in the TﬁeboÀ region appears on pond bottoms which are periodically drained.
Also sand banks are suitable habitats for some unique species. The most frequent are: Spergularia echinosperma, Pilularia globulifera, Coleanthus subtilis, Illecebrum verticillatum, Radiola linoides, Limosella aquatica,
Litorella uniflora, Lindernia pyxidaria, Dichostylis micheliana, Juncus tenageia and others. Most of the species
growing in pond bottoms are endangered by loss of their preferred habitats. Some of these have become extinct in the TﬁeboÀ region nowadays.

More than 150 bird species nest there. In addition, for more dozens of bird species the region is a regular passage site during their migration or a wintering ground. Also birds living in forests or in mountanious
regions can live here, although the most typical are the birds of water or wetland habitats. The enormous
number of ponds, canals, ditches, swamps and wetlands makes the TﬁeboÀ region one of the most important
localities for waterfowl in Central Europe. The number of migrating birds connected with water reaches to
10,000 – 20,000 individuals during autumns. Typical birds of the region are Ciconiiformes. The colony of 400
pairs of Grey Herons (Ardea cinerea) is among the most numerous in Central Europe. White Storks (Ciconia
ciconia) in 10 – 20 pairs nest on different constructions or buildings in villages nearby. Recently, ca. 10 pairs
of the Black Stork (Ciconia nigra) rear their offspring in the TﬁeboÀ basin. Other bird species of the abovementioned order, e.g. the Bittern (Botaurus stellaris), Little Bittern (Ixobrychus minutus), Purple Heron (Ardea
purpurea) and Night Heron (Nycticorax nycticorax) are sharply declining in numbers. The colony of Cormorants (Phalacrocorax carbo) include ca. 100 pairs and numbers are kept at this level with regulatory measures.
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The importance of vertebrate fauna is in a number of species which depend on various types of wetlands and forest biotopes.

13. SUSTAINABLE USE OF FISHPONDS

It is understood that an enormous diversity of biotopes is equal to a high species richness of fauna in
the TﬁeboÀ region. This diversity mainly manifests itself in the representation of invertebrate communities
because they depend on certain microclimatic, vegetational and soil conditions more than vertebrates. Vertebrates living in the TﬁeboÀ region, mainly zoogeographically important and endangered species, depend on
the existence of various types of wetlands and extensive forests which are important for most of the valuable
species. Important invertebrate communities live at various types of wetland ecosystems, including valleys and
ponds, in that region. Even though these ecosystems include a lot of valuable species, their importance, first
of all, is in a number of species which are disappearing in country surrounding. There are namely different
species of Odonata, Plecoptera, Megaloptera, Trichoptera and also some species of Mollusca, Crustacea and
Araneida. Generally speaking the importance of the TﬁeboÀ area is in its enormous ecosystem diversity which
is also very important for invertebrates. Over an area of several dozens square kilometers of landscape, there
are, close to each other, habitats similar to northern tundra, various types of coniferous and deciduous
forests, cultural landscape, wet meadows, rivers and pond littorals.

The next most typical birds living in wetlands are Anseriformes. Greylag Geese (Anser anser) nest to the
number of about 150 – 200 pairs. From August to November 2,500 – 5,000 individuals coming from other nesting
areas gather in the TﬁeboÀ area. Among the interesting duck species are 25 nesting pairs of the Red-crested
(Netta rufina) and 40 – 70 nesting pairs of the Goldeneye (Bucephala clangula). Common duck species as
Mallard (Anas platyrhynchos) and Pochard (Aythya fuligula) are here to the number of several thousand individuals.
The White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) is a typical bird of prey in this region. Five pairs of this globally threatened raptor species have nested here since 1984, i.e. after 150 years. The TﬁeboÀ region is also
an important wintering ground for White-tailed Eagles coming from the north. The population of the other raptor species, Marsh Harrier (Circus aeruginosus) includes 120 individuals. Except these typical for wetland species there are also another eleven species of birds of prey in the TﬁeboÀ region.
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Among the most valuable passerines in this wetland area are some species such as Savi's Warbler
(Locustella luscinoides), reed warblers (Acrocephalus spp.) and others. It is interesting that White-spotted Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) spreads gradually here. It has been here from the 1970s and its number
is still increasing. We estimate that there are some dozens of breeding pairs of the bird species here.
The occurence of fifty mammalian species was confirmed in the TﬁeboÀ area. The majority are species
more or less common on the territory of the Czech Republic. Qualitative and especially quantitative presentation
of mammals, namely of bigger species, is influenced by a low density of settlement and relatively quiet and
the extensive area of forests, marches and wetlands. Among mammals in the TﬁeboÀ Protected Landscape
Area and Biosphere Reserve, only two species should be mentioned in more details. The European Otter
(Lutra lutra) is at the present a relatively common carnivore and its local population probably is among the
most numerous and the most stable in Central Europe. Snow tracking census of Otters in the area (January
1995, February 1996) suggests that at least 101 – 130 specimens live in the TﬁeboÀsko PLA and BR (·IMEK
in verb.). The TﬁeboÀ Otter Foundation, funded by the Luxembourg Ministry of Foreign Affairs through the
Secretariat of the Bern Convention has aimed at preparing a complex management plan to improve the population status of the carnivore and its habitats in the TﬁeboÀ area (DULFER 1994). Having migrated from
Poland the Elk (Alces alces), also threatened at pan-European level, has regularly occured in the region from
the early 1970s. There is a small population of ten individuals in the northeastern part of the region and in
nearby forests. The Elk regularly breeds here (HORA, KA≈UCH et al. 1992, KVùT 1992, JANDA 1994).
11.3.2. National and international protection of fishponds in the TﬁeboÀsko
PLA and BR – a current status
The model area, for which the management plan has been prepared, are ponds in the TﬁeboÀ PLA
and BR. Under the name of „TﬁeboÀské rybníky“ (TﬁeboÀ ponds) there are approximately 70 % (total water
surface 5,289 hectares) of the ponds listed as Wetlands of International Importance according to the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, known as the Ramsar Convention (an international convention which obliges the Contracting Parties to protect and support wise use of wetlands in their territories). The whole area of the wetland, including transitional zones, is 10,165 hectares.
The whole of the Ramsar site is situated within the TﬁeboÀsko PLA and BR. Under the Czech National
Council Act No. 114/1992 Gazette on Nature and Landscape Protection and the Czech Ministry of the Environment Decree No. 395/1992 Gazette, the most valuable sites are included in the network of Specially Protected Areas, in which destruction of littoral vegetation and waterfowl hunting are forbidden. A conservation
plan has been drawn up for these localities. The other localities are under standard manangement. The PLA
and BR Administration can, however, intervene in all of sediment dredging project (which involves destruction
of littoral stands), in application of chemicals, etc. List of fishponds which need (or their parts) special nature
conservation attention including appropriate management schemes is given in the report.
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It is possible to say that the wetland consists of shallow basins of various sizes (1 – 490 hectares)
which are connected by ditches and canals. They were constructed on a flat area which is drained by the
river LuÏnice. Original communities – forests – were limited to one third of the original area. A lot of ponds
have meandering banks with developed littoral communities. There are 159 ponds and biotopes of international importance round them which are included into the wetland area.
Ponds in the TﬁeboÀ region form 16 water management systems which belong to the rivers LuÏnice
and NeÏárka basins. The volume of flooded area with connection to the rivers LuÏnice and NeÏárka is approximately 390 mil. m3. This volume can be enlarged to over 50 mil. m3 of retention water.
In spite of the fact that the ponds in the TﬁeboÀ area have been constructed by man, the considerable
age of most ponds has enabled the existence of biotopes and communities of more or less a natural character.
The intensive farming system of last 50 years has contributed to the destruction and diminishing of the natural biotopes. If we do not consider the approach into detailed ecological characteristics of the changes which
are in progress under intensive fish farming and if we do not evaluate these pond changes to the quality and
value of the biotopes, the only fact worthy of attention is that some ponds has more or less escaped from the
pressure of aquaculture. In this case we do not evaluate the quality of water environment in a pond but we
evaluate the preservation and conditions of a water reservoir, intensity of littoral disbalance and banks damage.

Farming, forestry and fishery are the main agricultural economic activities in the TﬁeboÀ region. One of
the serious problems in the range of landscape protection is the wholesale eutrophication of the environment
which is caused by the system of agricultural production in the region. The high concentration of pig fattening
is a particular problem because the problem of how to treat the pig sewage has not been successfully resolved. The proper applicatioin of manure to fields and ponds causes enormous loading of organic nutrients. In
the field of fishery management there is a negative influence of numerous fish stock, inproper dates of harvests, harvests in the bird breeding season, and the depletion of littoral plants. Forestry with its strong pressure towards economic activities has caused extensive devastations. The huge areas without forests and the
condition of forests is a cause for concern. The excavation of gravel has also contributed to the negative influences in the country.
11.3.4. Legislation
The most valuable part of the TﬁeboÀ region has been declared the Protected Landscape Area since
1980. The area of this region is round 700 km2. It extends from Veselí nad LuÏnicí on the north to Halámky
and Nová Ves nad LuÏnicí on the south. StráÏ nad NeÏárkou is the eastern limit and Dunajovice and Spolí
are the western limit of the protected area. More than 33,000 hectares of the protected area are covered by
forests, and arable land forms 20,000 hectares. There are 25,000 inhabitants with the biggest town, TﬁeboÀ
(9,000 inhabitants), in the protected area.
The unique biological importance of the TﬁeboÀ Protected Landscape Area has been also internationally evaluated. The TﬁeboÀ area has become UNESCO Biosphere Reserve (in the frame of the UNESCO
project Man and Biosphere) since 1977. In 1990, after Czechoslovakia signed up to the Ramsar Convention
for protection of wetlands, the decisive number of ponds and wetland habitats nearby were registrated as
Wetlands of International Importance (TﬁeboÀ fishponds Ramsar site see 3.2. National and international pro●
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11.3.3. Main contemporary problems of the TﬁeboÀ region in nature conservation and
environmental protection

13. SUSTAINABLE USE OF FISHPONDS

The most valuable ponds or their parts should become localities of higher interest when new management system is being applied. It is of higher interest because most of them are part of a landscape for protection of which there is increasing interest.

tection of the fishponds in the TﬁeboÀ PLA and BR – a current status). In 1993 the most valuable peat-bogs
were also registered as of international importance (TﬁeboÀ peat-bogs Ramsar site – area 1,080 hectares).
Thanks to the great number of bird species which nest or migrate to the TﬁeboÀ region, the area has
been included in „Important Birds Area in Europe“ (GRIMMET and JONES 1989, HORA, KA≈UCH et al. 1992).
A practical approach to goals of protection of that area and also to the realization of international commitments is possible to run due to the consistent practice of available legislative measurements. The most
important of them is the Czech National Council Act No. 114/1992 Gazette on Nature and Landscape Protection. The Act clarifies the basic conditions (§ 26) in protection and is clear in definitions of and possibilities
about human activities in the protected area (§ 78, BURE· 1995).

11.4. HISTORICAL DEVELOPMENT OF FISHPONDS IN THE T¤EBO≈ AREA

●
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11.4.1. General conditions for development of fishponds in the TﬁeboÀ area
Fish farming in the region has kept up its traditions for centuries. The form of landscape contributed to
the development of a quite unique ponds system. The construction of ponds was an enormous intervention in
the previous homogeneous landscape of peat-bogs and lakes in the TﬁeboÀ region. The primary goal of these
interventions was to drain the area and to gain more arable land here. An interest in profits from fish culture
was also a reason for the construction of ponds.
The beginning of the changes to cultural landscape in the basin of wetlands with peat-bog refuges is
dated to the 13th century. During the process of forming the cultural landscape, it is possible to consider
several types of pond construction from different kinds of marshes in favourable landscape structure.
The construction of water area ponds had a great influence to the homogeneous landscape of wetlands, peat-bogs, marshes and lakes in the TﬁeboÀ basin. The primary aim of these interventions was to
secure an open access and to drain the basin and also to be able to keep fish there. Step by step ponds
became an organic part of the landscape and they replaced primary lakes, marshes and wetlands. Over the
centuries they were inhabited by various assemblages and communities of water and wetland species.
The construction of a wetland landscape without water flows and drainages has no analogy in Central
Europe. It was slowly but deliberately focused on:
1) drainage and the creation of a new landscape from swamps
2) construction of new water bodies.
Not only artificial water installations but also a network of water canals and ditches which were not as
yet known in the country so far were constructed.
At first the changes were very slow and there were several stages over time. First of all it is necessary
to stress that the new biocorridors were emerging due to the construction of pond dams which were rather filled than constructed with big stones on the waterface side. These new biodiversity relations had a decisive
impact on the biological variety of the new landscape which comprised quite unique communities of macrophytes, new types of wetlands, communities of dams, forests and also newly emerging communities of small
tree „islands“ or woodlots.
To understand this, especially from the point of the view of the longer time period, it is necessary to
admit that from the 16th century till now there was a successful combination of some basic empirical knowledge with professional feelings to aim both the development of fish culture and the precise function of water
management.
●
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The first colonists, the Slavs, under the nobility family of Landstein from Central Bohemia or German
knight templars who were in favour of Lords in Hradec had to overcome great obstacles in the TﬁeboÀ region.
Besides inaccessible vast forest complexes of peat-bogs, swamps and beech and spruce forests were also
unfavourable for settlement. Deforestation caused the extension of swamps because there were not large
trees to cause higher evaporation of water surplus. It was here where begun the achievements of the architects of the water management system - man made canals, mill races, dams and shallow installations. These
installations were favourable for freshwater fish culture. Fish meat was used as feasts in monasteries and
later on by country landlords. The land was not used for agriculture to begin with, and pollen diagrams from
the TﬁeboÀ peat-bogs do not demonstrate the pollen of cereals and weeds for a long time.
11.4.2. History of fish farming
Fish farming has a long and rich tradition in the TﬁeboÀ region. Using the configuration of land the unique pond system was constructed. It is a proof of skill, art and steady work of many generations.
Ponds in shallow valleys on small water streams, tributaries of the rivers LuÏnice and NeÏárka in the
flat TﬁeboÀ basin, can keep a surplus of water during floods. Zlatá stoka (Golden Canal) enables the supply
of ponds with water during times of rainfall deficit.

The most busy period of pond construction was at the end of the 15th century and at the beginning of
the 16th century. The period is connected with the name and work of ·tûpánek Netolick˘. He was the first
man who developed for a pond construction system. On the basis of his principles a lot of large ponds were
constructed or extended in the TﬁeboÀ area.
Zlatá stoka (Golden Canal), a man made 46 km long canal was built by ·tûpánek Netolick˘ between
1506 – 1520.
The next significant constructor of ponds or pond digger in the TﬁeboÀ area was Jakub Krãín. His activities were mainly focused on the reconstruction of ponds which were built by his predecessors and also on
the construction of new ponds. He put his attention into improving the basin of the brook Spolsk˘ and the
river LuÏnice, rather than into the management of the construction of ponds at other sites. His constructions the ponds Nevûrn˘ (in 1575, which was lately renamed to Spolsk˘) and Nevdûk in 1571 (renamed to Svût),
were not his main activity.

After construction of next ponds (Vdovec, Potû‰il, Krãín) he dammed the river LuÏnice and started with
the construction of the pond RoÏmberk in 1584. He wanted to protect the land against floods and therefore he
connected the rivers NeÏárka and LuÏnice by a man made canal named Nová ﬁeka (New River). The pond of
RoÏmberk was finished in 1590.
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The great boom in pond construction in the TﬁeboÀ area was during the reign of King Charles IV of
Luxembourg. The pond Dvoﬁi‰tû has been in existence since that time. This pond is mentioned in records from
1363 when it was extended to nearby meadows. According to documents in the TﬁeboÀ archives there were
17 small and 3 large ponds in the TﬁeboÀ region. Total water area was 700 hectares.
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Exact data about ponds as man made water reservoirs suitable for fish farming or also suitable for
other purposes, can be traced from 12th century in Central Europe. In Bohemia the first pond is mentioned in
1115 in the archives of Kladruby monastery. The first record about a pond in Southern Bohemia is mentioned
in 1263 (document of King Pﬁemysl Otakar II concerning the monastery at Zlatá Koruna).

The pond network system, near the town of Chlum which became a part of the pond system in the
TﬁeboÀ area, was the work of Mikulá‰ Rutard of Male‰ov. From 1544 he worked also right in the TﬁeboÀ area.
After completing the pond of RoÏmberk, the construction of other new ponds stopped. Only smaller
ponds were constructed and smaller systems of water installations were completed from that time. There
were 249 ponds with 4,947 hectares of water area at the end of the 18th century. Also some property transfers took place and there was also a slighter effort to demolish some ponds. The low value of the bases of
ponds protected some of them but spite of that some ponds were drained during 1832 – 1840.
The last significant period of pond construction for fish farming was at the time of Josef ·usta when 36
ponds were constructed during his life. The total water area of these ponds is 413 hectares. The largest of
them is the pond Îenich. Ptaãí blato was restored in 1882. Nevertheless, its primary water area of 77 hectares was reduced to 45 hectares.
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The water area of the TﬁeboÀ ponds was 6,370 hectares in 1908. The Chlum ponds network was broken up due to different ownership. According to entries from 1938, the State Fisheries Administration located
in TﬁeboÀ covered 263 ponds with 6,681 hectares of water area and the State Fisheries Administration in
Chlum covered 79 ponds with 1,634 hectares of water area. Some smaller ponds belonged to towns and villages and some others were owned by private fish farmers. The water area in these days was nearly the same
as it has been during the last 50 years in the TﬁeboÀ region. It covers 11,4 % of the TﬁeboÀ PLA and BR.
Information about fish species in ponds is not complete for the beginning of fish culture. At first ponds
were probably used for fish storage and fish could spawn and propagate there. This way of keeping of fish
indicated the development of fish culture. Knowledge of how to keep fish was brought by immigrants from
South and West Europe to the TﬁeboÀ region.
The first data concerning the Carp (Cyprinus carpio) cultivation in the TﬁeboÀ area are from 1450.
Brood fish were stocked into a pond, they spawned there and after six or even more years the pond was cleared. The biggest fish were marketed and smaller ones were stocked in other ponds.
This method of fish culture is called the cumulative method and it was replaced by a method of separate cultivation when fingerling, stocking material and marketable fish are cultivated separately, according to
the recommendation of Jan Dubravius in his book O rybnících (About Ponds) from 1547 (DUBRAVIUS 1547).
Ponds were evaluated into three categories: spawning ponds for the spawning of fish and fry cultivation, fingerling ponds for fish stock and main or carp production ponds for bigger fish which is caught for market.
There is also a description of fish overwintering in the book whereby fish are kept in deeper ponds during
winters.
Carp was the only fish species involved in that type of cultivation. Other species were not stocked.
The Pike (Esox lucinus) was introduced to the ponds Záblatsk˘ and Velk˘ Tis˘ in 1515 – 1516.
A new order focused on the carp culture was elaborated in 1568. Main ponds were evaluated into
three equal groups. A pond was cleared each third year. The result was that it was possible to supply the
market regularly. Fingerling ponds were harvested each year. Spawning ponds were harvested once in a three
year period. As in main ponds, they were divided in three equal groups. During the first year they were dried
in summer. The other two years ponds were on full water and the mixture of one year and two year old carp
was harvested. When spawning ponds were overstocked with broodstock material along with their offspring
from two spawning seasons the fish would not have enough food.
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The new type of fish culture aimed to increase total fish production. About 200 tonnes of marketable
fish were harvested each year from TﬁeboÀ ponds in the end of 16th century. The Carp was the prevailing
species but also Pike, Tench (Tinca tinca), Perch (Perca fluviatilis) and Bream (Abramis brama) were harvested. The weight of six year old carp ranged from 2.5 – 3 kg.
The harvest of 1607 is entered in the archives in a detailed way. It proves that 219 tonnes of fish were
harvested in that year. In the following years, Thirty Years War had an unfavourable influence on fishery.
There was no harvest in 1620 and there was a gradual decline of harvests during that time. The lowest harvest was only 48 tonnes of fish in 1626. The Pike was overstocked, and the summer drying of ponds was not
practised which also contributed to the decline of pond natural productivity.
The recovery of fish pond culture started from 1677. There were a considerable decline of population in
the country in those days. There was a lack of both fishermen and managers which meant that there was a slow
development of the industry. The common situation was that breeding and growing ponds were overstocked
and the live weight of fish was insufficient due to lack of food.

During that time there were introduced under cultivation in main ponds other fish species such as the
Pike, Tench and Burbot (Lota lota). In the following period Burbot was not cultivated, but on the other hand
since 1784 the Pike-perch (Stizostedion lucioperca) has been kept in ponds. Six Pike-perches coming from
the river NeÏárka were stocked in the pond of RoÏmberk so five heaps of Pike-perch stock were caught in
1786. Offspring of those fish represent the Pike-perch culture of today.
Entries from the second half of the 18th century shows the use of manure for fertilization of ponds’ bottoms. It means that this type of improvement was incorporated to the summer drying system in fish culture. It
was also arranged due to better results to locate the edge of forests far away from the banks of ponds and to
set fields and meadows around ponds. This was due to better fertilization of ponds by nutrients from agricultural activity. Special fertilization was not applied, but nevertheless the grazing of cattle on coastal areas was
permitted.
Low prices caused higher interest in arable farm land instead of fish production in the beginning of the
19th century. The TﬁeboÀ area was relatively safe in those activities unlike the region near the river Labe, although less attention to fishery was paid here also. The change of the attitude is noticeable from the mid-19th
century. The revision of this method of fish culture began in 1871 and it was introduced into practice from
1784. The summer drying system was extended and some ponds were used for arable farming to produce
cereals or other plants in an one or two years cycle. Fish handling was also improved and so there were available professionals in fishery.
The export of fish started with 18 tonnes of fish, mainly Carp, exported in 1883. During this time, mirror carp was introduced.
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The summer drying of fish ponds, instead of fingerling ones, was introduced into common fish culture
during the 18th century. There is also evidence about spring harvests at main ponds in those days while in
the past before, ponds were harvested only during autumn season. The harvest of 260 tonnes of marketable
fish, which was extremely high, was achieved in 1751, of them 20 tonnes of fish were harvested during the
spring season. There are not details on which fish species were harvested that year.
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Particular principal changes in fish culture began from 1784. The practice of overstocking the ponds
was overcome, and the principle based for fish stock in growing and main ponds were settled. The introduction
of the proper method of fish culture in fingerling ponds was not successful as yet. The three year period was
practised at those days so that the fingerlings was in a bad condition and undernourished and there were
considerable losses of fish during overwintering, as well as during production seasons.

This period which lasted several centuries can be evaluated as a period of practical experience. The
results were fluctuating, more successful years were followed by less successful ones. It was only exceptionally that the production of fish which was quite common in 16th century was reached. It was in 1751 and in
1879 when 206 tonnes of market fish was harvested. Total production of fish was about 150 tonnes of fish
per year.
Because elementary information in fish biology was not known, especially knowledge concerning food
demands, it was not possible to provide appropriate methods for better fish culture. The basis of new knowledge were practical results, e.g. a new pond provided better production of fish: that is why the summer drying
system had been applied.
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Fish and hydrobiology research brought about a change in the tendency from the last decades of the
19th century. It was the work of Josef ·usta (1835 – 1914). He helped to increase fish production at the TﬁeboÀ region since he recognized how to improve fish output. This was important because the rising outcome
from arable farming resulted in the reduction of pond water. His work helped to develop a better understanding of water organisms as food for carp and to understand the role of these organisms to enhance pond production. Summer drying of ponds, the use of lime and additional food were the first measurements to improve
fish culture (·USTA 1884, 1898).
Carp is recognized as quite acceptable fish for successful fishpond farming because it can utilize both
natural food and supplemented food. ·usta also introduced other fish species to fishponds, e.g. the white fish,
the Freshwater Houting (Coregonus maraena), and focused his work on balance between fish stock and
amount of natural food. He also stressed the poor results of the overstocking of fishponds which cannot be
improved even by a higher amount of additional food.
Other followers of J. ·usta implemented his recommendations and working methods so the production
of fish from 1900 was nearly unchanged till 1945.
The extensive change in fish pond production was implemented in the second half of the 20th century
in connection with agriculture intensification. In the 1930s the natural production was quite low: 50 – 100 kg of
fish per hectare. Numerous ponds contained acid water and fish stocks were lower than todays, however they
were rich in fish species. The water was cleaner (the transparency of the water brighter), ponds were overgrown by macrovegetation and there was a broad variety of benthos species and also generally, there was a rich
biodiversity in nature.
During the next years the live cycle of carp was shortened so the harvest of marketable fish was 1,000
tonnes in 1952. Due to intensification measurements in fishery during the 1950s which include the use of fertilizers, the more intensive use of lime, and lately the use of additional food and the increasing of fish stock,
the change in the chemical properties of water also brought about a loss of water organism diversity. This
was supported by the gradual eutrophication of water due to the supply of nutrients from the catchment area.
The system of duck production was implemented from 1952 and production reached 1,000 tonnes in
1980. The water and the pond banks were locally very frequently overmanured by the system of duck production on a limited area.
Negative consequences of that development were not visible at first sight. A slight improvement of
pond water state from the viewpoint of eutrophication also led to the positive occurrence of water birds. Regular lime application increased water pH and contributed to the gradual extinction of calciphobe organisms. At
the global level the gradual increasing of zooplankton and zoobenthos biomass without any significant diminishing of the species spectrum were of common appearance. This relatively uncommon matter by today's
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standards can be simply explained by extensive eating of water fleas (Cladocera) by fish. It caused a shortening of the period with high transparency of water and an increasing amount of smaller phytoplankton which,
after sinking to a low nutritive pond bottom, helped in enriching the availability of higher food supply for zoobenthos.
More important changes appeared with the implementation of fish feed mixtures which enabled the
increase of fish stock many times. It already caused the reduction of biomass and zoobenthos species. The
size structure of zoobenthos was also changed in a favour of smaller zoobenthos species. The species structure of phytoplankton was also simplified, chlorococal algae caused long term turbidity and lesser transparency of water to only some decimeters. All that caused serious damages to the spectrum of submerged makrovegetation species.
Increasing carp stock (more than 1,000 kg per hectare) led to a diminishing of littoral vegetation including its fauna. Also the introduction of the Grass carp (Ctenoparyngodon idella) in the mid-1960s and its influence in polycultural stock contributed to these damages.

The harvest of marketable fish was 1,752 tonnes in 1970. Today it is about 3,000 tonnes in the TﬁeboÀ region. New fish species have been introduced to fish culture. They are the Grass carp, Bighead carp
(Hypophtalmichtys molitryx) and another non-native species, Aristichtys nobilis.
11.4.3. Current fish-farming practice
TﬁeboÀ Fishery (Rybáﬁství TﬁeboÀ), joint stock company, was founded on 1st May 1992 on the base of
the Privatization Act No. 92/1991 Gazette by privatization of the previous State Fishery Enterprise TﬁeboÀ. The
State Fishery Enterprise managed 7,500 ha of water area which represented 480 ponds. Now, after restitution
and privatization the TﬁeboÀ Fishery owns 6,850 ha of water area represented by 320 ponds. Besides that the
TﬁeboÀ Fishery manages another 200 – 400 ha of water area. It represents nearly 30 ponds which are privately owned by individuals or local authorities. It means that the TﬁeboÀ Fishery manages approximately 7,000
ha of water area. The size of ponds ranges from 0,1 ha (pond Emílek) to 711 ha (cadastral area of pond
RoÏmberk). Most of the TﬁeboÀ ponds are relatively large, with approximately two thirds of ponds represented
by ponds of 50 ha and more. From the point of view of the three year production cycle this size structure is
not so favourable because there are not enough smaller ponds (5 – 20 ha) suitable for younger fish stock.

●

147 ●

●

A particular problem is the existence of botulism in ponds which, in some cases, led to the death of
water birds and which had a negative influence on duck keeping in ponds. Suitable live conditions for bacteria
Clostridium botulinum raised the content of organic matters in sediments due to the level of eutrophication of
ponds by fertilization and the additional feeding of fish. More important and with deeper influence were more
intensive manuring, growing amount of duck excrements and also the influence of waste communal waters.
These were conditions for massive outbreak of botulism in ponds with prevailing anaerobic status in upper
strata of sediments from the mid-1970s. Botulism caused deep and long term decrease of some water birds,
especially diving ducks.
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With the use of heavy machinery, pond littorals were limited by an extensive work connected with
removing the pond mud to the bank area. The diminishing of a suitable biotope area had an influence limiting
the nesting possibilities for numerous water birds which demand pond areas because natural wetlands were
more or less destroyed in the country. The spectrum of fish in ponds was also poorer. Species which were
not restocked nearly diminished. These are the consequences of deteriorating conditions for natural fish
spawning, the eating of their eggs by predatory Copepoda and also their direct eating by carp in overstocked
ponds.

●
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The Carp is the main fish species cultivated and bred after a long tradition not only in the TﬁeboÀ region but in other pond regions in the Czech Republic. The TﬁeboÀ Fishery owns shoals of scaled carp brood
fish of 2,500 and 2,200 individuals of mirror carp. The brood fish are kept in particular ponds and their stock
number is controlled under a strict selection programme. The so-called „TﬁeboÀ scaled carp“ is cultivated as
a commercial fish. Also the Rop‰ín hybrid (originated from Belarus) and Tataj hybrid are kept in nowadays.
Most of the mirror carp which are now produced originated from the mirror form of Hungarian carp. A part of the
mirror carp population partly descends from what was East Germany and part from the Blatná mirror carp form.
Successful carp culture depends on high quality fingerling. 98 % of carp fingerling comes from artificial
spawning which is carried out at Mokﬁiny hatchery. Nearly 70 million carp fry are produced each year there.
Each production year, up to 60 million carp fry are required. Only a small part of the carp fry is produced by
natural propagation (Dubravius method) in 50 m2 spawning ponds. The stocking density of fry ranges from
40,000 to 200,000 individuals per hectare. The suitable fry ponds take about 8 % of all ponds area. Such a pond
ranges from 1 to 5 ha of water area. It is necessary to maintain good quality of water (pH, alkalinity, dissolved
oxygen) for proper development of carp embryos. In connection with that there is a necessity for proper
plankton structure which should include minute zooplankton (rotiferas and minute species of water fleas).
These represent the most suitable food for early stages of carp embryos. In autumn the developed carp fry is
fished out and transferred to a wintering pond. During spring this fry is transferred to rearing ponds. It is also
possible, in many cases, to keep carp fry in one pond during winter and stocked at the same place for the
second year. The weight of this fish stock ranges from 0,03 to 0.10 kg per individual. Weight is a decisive factor in the length of the carp farming cycle. The production of marketable fish is organized in one or two summer seasons which means that it can be spoken about as a three or four year production cycle. The three
year production cycle gives an individual weight of carp which ranges from 1,2 to 1,8 kg. The four year cycle
can provide carp above 2,0 kg.
The advantage of the two summer production cycle is in a minimum need of water manipulation. That
point is mainly important in larger ponds during dry seasons. Pond drainage once every two years means
a reduced loss of dissolved nutrients which are washed up as effluent. Less extensive fish handling also reduces the possibility of injuries during fish transport and also reduces stress from sudden changes in the environment. The other advantage of the two summer production cycle is that lighter fish stock is sufficient for
further cultivation. The disadvantage of this production type is the difficulty of fish stock checking during the
second year and the risks connected with the reduced amount of fish stock per ha of water area during the
first year. In addition, the natural production of the pond is not fully exploited. This can be compensated for by
a lower water amount which creates a better relation between fish biomass and water area. The fish harvest
during the second season or the additional fish supply are the other measurements. During winter the fish are
in main ponds or in deeper wintering ponds with a sufficient amount of fresh water inlet. There is a need in 70 %
of total pond area for wintering of fish. The remainder of the ponds are without water during winter and they
are filled in spring before the rearing season.
The number of fish stock in the main ponds ranges within broad limits. It is individually stated according to the natural production, level of production intensity, size of marketable fish and other criteria such as
recreation purposes and the needs of nature protection. Ponds with lower production intensity (Ministry of
Agriculture Decree No. 1716/88-110/1988 Gazette) keep 1,000 - 3,000 individuals of one year old carp or 500
– 1,000 individuals two or three year old carp. In ponds with higher production intensity, fish stock of 10,000
individuals of one year old carp and 2, 000 individuals of two year old carp per ha are placed. Stock of other
fish species differs substantially. The most frequent fish species are Tench, Silver Carp, Bighead Carp, Grass
Carp, Pike and Pike-perch.
Each year TﬁeboÀ Fishery produces 2.5 million of two year fish stock, and 800,000 individuals of three
year old carp each year.
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Production (weight gain in kg per ha) reaches 600 kg per ha, but the maximum production rate in
some ponds can reach even more than 1,000 kg per ha. The basic principle of carp production is in maximal
use of pond natural production and use of natural food (plankton and benthos). Above that, effective carp production needs supplementary feeding. Only in the most intensive method of carp production feed mixtures
represent a substantional part of food intake. The most effective method of fish culture today is to optimize
fish stock together with the growing season by a partial harvest or additional fish stocking which can optimize
natural food and feed mixture consumption.
Total amount of marketed fish harvest by the TﬁeboÀ Fishery during 1990 – 1995 is stable in the course
of those years.
Fertilization supports the natural production of ponds. Manure is applied for that purpose today. Most
of the manure is applied during spring. Of the main nutrients, the supply of nitrogen ranges from 10 to 140 kg
per ha, and the supply of phosphorus ranges from 2 to 40 kg per ha. Although the dose of fertilizers is not
increasing, the trophic level is still very high. In part this is due to runoffs and effluents from agricultural activity near ponds. The liming of ponds is the other important measurement assuring fish production. The aim of
this is to secure this biogenetic element, to stabilize proper pH levels and to maintain a proper balance between organic carbon (from manure) and calcium. Liming is also important as a disinfection measurement. It is
usually carried out immediately after harvest or before filling the pond.

In the Czech Republic production of fish from aquaculture increased 8 % from 1989.

There are 51,000 ha of ponds in the Czech Republic in 1995, of them 30, 000 ha are managed by the
members of the Fishery Association. More than 70 % of water area can be found in Southern Bohemia. The
Common carp is a prevailing fish species, representing 88 % of total fish production. Specialized fish producers cover the main part – 79,8 %, sport fishing - anglers cover 17,9 % and pond owners with extensive farming represent only 2,3 % of the total fish production.
Fish export from the Czech Republic has tripled from 1989. The main fish species for export is carp
which was prevailing fish for the Czech export to European countries. There were exported 2, 084 tonnes of
carp to the Federal Republic of Germany alone. In 1995 the Common Carp again represented the main item
of fish export reaching 5,260.3 tonnes to 5th December 1995. In 1995 fish producers from western Bohemia
achieved on the domestic market 40 Czech crowns plus 5 % tax for one kg of live carp. The price for German
importers reached 1,90 DM (35 Czech crowns). German tradesmen buy carp to the weight up to 1,6 kg. The
domestic market has no keen interest in this weight.
●
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11.4.4. Importance of fish production in the Czech Republic
Fish culture has a long tradition in the Czech Republic. Nowadays the fishery is the only agriculture
branch which has increased production after the beginning of the transformation in 1989.
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The economic results of the TﬁeboÀ Fishery are regarded as very good. There is an increasing level of
earnings from fish commerce. The company also ensures the processing of fish into different products. Fish is
marketed during the whole year due to the fishing of carp in ponds on full water level in periods from May to
September. It represents 33 % of earnings from the whole budget realized in 1994. 78 % of marketable fish
was exported. For the first time in 1994, the price of live fish for export and for domestic market was similar.
This reality influenced results in a positive way. The processing unit at TﬁeboÀ plays a highly important role in
enriching the fish market. During the years 1989 – 1995 there was a considerable decrease in duck production in the TﬁeboÀ Fishery. Now it seems that the decrease has stopped and the level of duck production has
stabilized at the level of 20 % (compared with 1990). Economic results give an optimistic forecast for successful management in the future.

The first category of live carp (1,5 – 2,5 kg) reached 53.11 Czech crowns on the domestic market in
12th December 1995. The highest price was in Prague, northern Moravia and northern Bohemia (average
price 56 Czech crowns per 1 kg). In south Bohemia the price reached only 44 Czech crowns. The potential
threat to a proper domestic market price appears to be the high interest of trademen to keep a high discount
which frequently reaches to 25 %.
Fish consumption is only 4,5 kg per capita per year in the Czech Republic. From that only 1 kg is consumption of freshwater fish, although the world average of the fish consumption is about 13 kg per capita per
year. The low fish consumption in the Czech Republic is stable or slightly moderated. It has resulted in a slight
decrease in the fish production in specialized producers according to the report of the Czech Ministry of Agriculture. There is a trend to sell live fish during Christmas and Easter time in the Czech Republic. Fish farmers
are able to supply the market during the whole year, although consumers’ habits in a particular type of food
and underdeveloped trade relations need some improvement. In 1989 fish consumption, evaluated as low,
was 6 kg per capita per year. This includes also fish caught by anglers. It means that fish consumption in the
Czech Republic is far behind that of other European countries.

●
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11.5. IMPACT OF FISHERY MANAGEMENT ON THE TROPHIC LEVEL OF FISHPONDS WATERS
Fishponds have an important role in the hydrological system of the TﬁeboÀ region and generally they
represent the most common type of the stagnant water biotope (habitat) in the Czech Republic. Most of the
fishponds are several hundreds years old, and have therefore lost their artificial character and become an
integral part of the countryside. Despite the fact that they now look like shallow lakes, in many respects the
fishponds differ from natural lakes. These originally artificial lakes represent a managed aquatic ecosystem in
which the most important factors for their functioning – water level, fish stock and to some extent also nutrient
input – are under human control. The management of fishponds did not change significantly for several hundred years till the end of the 19th century. From the Middle Ages to the end of the 19th century, the development
of the fishpond ecosystems was more or less natural process not too affected by the man. In these fishponds
a part of the original plant and animal communities was preserved when their original localities were destroyed after the drying and cultivation of the adjacent swamps and pools. The modern way of breeding fish dates
back to the end of the last century when ·USTA (1884, 1898) introduced modern scientific methods.
In spite this in the first decades of this century the fishpond water was slightly acid, pH 6.0 – 6.5, and
alkalinity was not higher than 1 meq/l. Also concentrations of nutrients were low and fishponds remained
oligo- or mesotrophic. The period of direct intensification of fish production dates back to the 1930s, when
liming and fertilization of the fish ponds became common. Since the 1930s fish production has increased from
about 50 kg/ha to more than 500 kg/ha on average. A more abundant fish stock in the last 40 years has led
to the application of artificial food (grain, fish pellets). The changes in management practice may be considered as a long-term/large-scale „unplanned ecosystem experiment“, because similar fish stocking and fertilizing
have been used in the most important Czech fishpond regions during the last four decades. The new practices of fish farming have thus had an impact on both the structure and dynamics of the whole ecosystem. The
eutrophication of the ponds has been both intentional and artificial and changes have been made in both
ends of the food chain with higher concentration of nutrients and higher fish stock. Our data, collected for
several decades from a number of localities, allow us to evaluate mechanisms responsible for the observed
changes in water chemistry, biodiversity and ecological status of the fishponds.

The management trend towards higher fishstock densities and nutrient loadings results in increasing
trophic level up to a state of hypertrophy. The main symptoms of this state are massive development of phytoplankton and cyanobacterial water blooms, great fluctuation in the concentration of oxygen, pH, and the
excess of some products of degradation of the organic matter (e.g., ammonia).
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Long-term development of eutrophication of the Czech fish ponds shows that the continuously increasing supply of nitrogen and the increase of N : P ratio are obvious. In the 1990s doses of nitrogen applied
were nearly ten times higher than in the 1950s. A lower amount of P in the 1960s and 1970s reflects a decreased application of mineral fertilizers (superphosphate). In the 1980s, mineral fertilization was replaced by
application of large doses of organic fertilizers, especially swine and bovine manure. Similarly, the average fish
density and catch of fish show an increase in the range up to ten times of the previous magnitude
(POKORN¯ et al. 1993, 1994, PECHAR 1995).
The changes in the concentration of total phosphorus correspond to the above-mentioned decrease of
mineral fertilizers applied in the 1960s and 1970s. The rise of total phosphorus in the 1990s results from a higher load of organic fertilizers. The considerable decrease of transparency and a corresponding increase of
chlorophyll concentration illustrate well the high level of eutrophication.
The long-term development of plankton species composition which has been observed is closely related to changes in fishery management.
At the beginning of this century the fish stock was low and the nutrients were present at low concentrations. The pH was around 6.5 and species of Chrysophyta and Dinophyta were dominant in the low biomass of phytoplankton.

The eutrophication of fishponds in the TﬁeboÀ area continued to even higher levels during the 1980s.
The enourmous amount of organical fertilizers and the dense fish stock resulted in a very small-sized zooplankton population. The dense blooms of phytoplankton elevated the pH and decreased the TN:TP ratio. A new
species of blue-green algae typical for hypertrophic water such Planktothrix agardhii and Limnothrix redikei
are common in fishponds.
The current seasonal changes in the main trophic parameters (nutrients and phytoplankton expressed
as chlorophyll concentration) can be described from the average data from 91 fishponds. Seasonal changes
in pH and chlorophyll show the highest pH in spring when chlorophyll concentration is relatively low. The highest pH values are caused by photosynthesis, which is less inhibited by low temperature than is respiration.
High pH can bring about fish-kills particulary in late spring when higher concentrations of NH4 occur. The
values of pH fall slightly from spring to late summer, whilst the chlorophyll concentrations, on the other hand,
rise from March (50 µg/l) to August (150 µg/l). This discrepancy between increasing concentration of chlorophyll and decreasing values of pH may be explained by higher microbial (respiration) activity in warmer water
and sediments in summer and by the different temperature dependence of photosynthesis and respiration: the
rate of respiration increases with temperature more than photosynthesis.
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The fish stock increased considerably from 1960 to the mid-1980. At the same time the fertilization by
the artificial (mineral) fertilizers was replaced by the application of high doses of manure. The high fish stock
regulated the zooplankton in favour of small-size zooplankton. The higher TN:TP ratio, as result of manuring,
and the fact that zooplankton no longer regulated the phytoplankton, resulted in an increase of different genera of chlorococcal algae and small-size blue-green algae.
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During the 1930s and 1950s the fishponds were limed and heavily enriched by artificial fertilizers, i.e.
superphosphate, urea and saltpetre (NH4NO3). These intensification measures resulted in the significant increase of production of the whole fishpond ecosystem. But the fish stocks were still relatively low. The low feeding pressure of fish could not control the development of zooplankton (mainly Daphnia pulicaria), which increased in numbers and individual size. In such a situation, the period of clear water with high transparency in
spring and the water bloom of Aphanizomenon flos-aquae represented in the summer the most common type
of the seasonal plankton development.

The seasonal mean trends of nitrate-nitrogen (NO3-N), ammonium-nitrogen (NH4-N) and phospatephosphorus (PO4-P) may be again explained by the temperature changes: denitrification and nitrate reduction
by algae result in the nitrate concentration decrease. In addition, the external load of nitrate from the catchment decreases in late spring. The release of ammonium and phosphate from the bottom when the bottom
is getting warmer, and application of organic fertilizers (containing NH4) result in the ammonium and phophate
increase during May.
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The differences between the responses of P and N are caused by NH4 losses into the atmosphere at
high assimilatory pH, by denitrification in the bottom sediments which are rich in organic matter. Therefore,
the high load of nitrogen fertilizers does not bring about a corresponding increase in total nitrogen concentration.
The losses of nitrogen (in the form of NH3 and N2) and the accumulation of phosphorus in the bottom sediments bring about the right conditions for the development of the planktonic blue-green algae. The NO3 concentration is highest in spring. Later, nitrate is denitrificated or directly metabolized. The increase in NH4 and
PO4 may be explained by their release from sediments.
The changed, and in the last years intensified fishfarming methods have had an impact on the water
quality. One of the most obvious problems is that oxygen deficits can arise as a result of two different situations. The first is the absence of phytoplankton due to the high feeding pressure of zooplankton in understocked
fishponds (e.g. after winter fish kill). The high rate of consumption of oxygen through decomposing processes
in the bottom sediments and respiratory activity of huge populations of zooplankton is not compensated for by
photosynthesis and concentrations of dissolved oxygen can fall below 1 mg/l. Similarly in summer over several warm and calm days oxygen drops to a low value. High biomass of phytoplankton and self-shading effect
leads to strong light gradient. In such conditions only small part of phytoplankton occurs in euphotic zone and
main parts of plankton community contribute to the respiration.
In spite the high trophic level of fishponds, the fishery management can be regarded as semi-intensive. There are still great differences at certain localities and present situation includes a large spectrum of various ecological conditions. This ecologically mosaic situation in the TﬁeboÀ fishpond region represents also
some hopful possibilities for nature protection.
A marked correlation was found between fish production and the amount of fertilizers and food over
the period 1930 - 1965, but not for the period 1969 - 1990. These results support the opinion that the former
oligo- and mesotrophic conditions in ponds were changed by intensive management and increased run-off etc.
into eutrophic and hypertrophic systems (POKORN¯ et al. 1993, JANDA et al. 1994). In 1992, 40 % of the fishponds have a cyanobacterial water bloom (Cyanophyta) layer on the surface (PECHAR unpubl.). There is also
the change in the ratio between nitrogen and phosphorus despite of their seasonal synamics (see above).
11.6. DEVELOPMENT AND FORMATION OF MACROPHYTIC VEGETATION
The origin of fishpond vegetation can be traced to the vegetation of wetlands, periodic alluvial waters,
pools and running waters. Aquatic and wetland macrophytic vegetation is characterised by great adaptability
to fluctuations of water table, to sediment exposure and to a large amplitude of nutrient availability. These
parameters change markedly and frequently in fishponds owing to fishpond management practices. The intensity of management, which underwent substantial changes during several hundred years of fishpond history,
markedly modifies the natural development of aquatic vegetation, well described for lake littorals.
In fishponds subjected to a low management intensity, the communities of littoral macrovegetation
pass through similar successional stages as in shallow lakes. In intensively managed fishponds, by contrast,
the vegetation undergoes a specific development, largely determined by management practices (e.g., the vegetation of exposed bottoms during the summer draw-down, changes in the composition of submerged vegetation in response to fish stock).
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Generally, the littoral of managed fishponds shows a high degree of instability as compared to lake littorals.
It is well documented (·USTA 1898) that the influence of management was fairly weak in the 19th
century. The formation of macrophytic communities was largely determined by natural processes, similarly to
those in shallow lakes and pools. The intensification of fishpond management, characteristic especially of the
second half of the 20th century, has brought about changes in the periodicity and dynamics of the water regime, a greater amplitude of water level fluctuations, and a changed frequency of bottom exposure (winter and
summer draw-downs). The whole fishpond ecosystem has been subjected to much larger inputs of mineral
nutrients (through supplies of lime and manure). As a result, the chemistry of fishpond waters has shifted
towards the calcium-bicarbonate type, and to a higher trophic status. The increasing size of the fish stock has
started determining both the submerged vegetation and phytoplankton structure (which in turn reduces water
transparency). Last but not least, herbivorous fish have been introduced.
11.6.1. General factors determining the structure and species composition
of macrovegetation
The influence of natural factors (height of the water table, light, substrate and nutrients) on the aquatic
vegetation can nowadays hardly be separated from the human impact. The vegetation of any site is an integral result of a whole range of modifying effects. The most important trends in the development of fishpond
vegetation will be related to major environmental factors in the following text.

Each ecotype (biotope, characterised by water depth) can be divided into a series of eco-phases
according to the height of the water column (HEJN¯ et KVùT 1978).
Seasonal fluctuations of an water level are called eco-period. The following eco-periods can be distinguished according to the sequence of water level fluctuations:
a) Eco-period with a stable water column (hydrolittoral gradient of eco-phases)
b) Eco-period with a distinct decrease in water depth, including bottom exposure (littoral-terrestrial gradient of
eco-phases)
c) Eco-period with a distinct increase in water depth following bottom exposure (terrestrial-littoral gradient of
eco-phases).

The controlled water regime and the diversity of management practices result in a rapid development
of macrophytic communities in the whole reservoir. Expanding synanthropic species can disturb the zonation
of native littoral and aquatic plant communities.
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Wetland ecosystems in general, and fishponds in particular, have a great degree of adaptability to water table
fluctuations. The fishpond reservoirs are regularly emptied, determining also their vegetation. The draw-downs
take place during the fish harvest, prior summer draining (summer drying) and during repairs of hydrotechnical
equipment. Besides, the water level drops in dry years as a result of insufficient water supply. All these situations are reflected by characteristic changes in macrophytic vegetation. The formation and occurrence of macrophytic communities is determined by light conditions, i.e. water transparency and depth. Submerged plants
are limited by the access of solar radiation to submerged leaves. Light becomes a limiting factor under high
fish stocks, combined with a high input of manure and fish feed. Such conditions promote the development of
phytoplankton and the Secchi disc depth decreases below than 0,5 m.
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11.6.1.1. Water column and light conditions

11.6.1.2. Morphology of fishpond shores and bottom
The development of macrophytic vegetation is largely determined by the morphology of fishpond shores and bottoms. The following zones can be distinguished within the fishpond reservoir (HEJN¯ et HUSÁK
1978, HEJN¯ 1990):
The sedimentation zone occupies the fishpond bottom. It is formed by peloid, i.e. fine fishpond sediment.
The sediments are analogical to lake gyttja. In fishponds constructed on peatland, the sediments retain a dark
colour caused by the presence of peat humolites. During bottom exposure, the peloid particles shrink and the
bottom surface cracks into small polygonal fields. During summer draw-downs, this zone is colonised by communities of the foederatios Bidention and Oenanthion. Communities of the foederatio Nymphaeion are formed
when the reservoir is filled up.
The erosion zone covers the fishpond sublittoral. The sediment consists of sand and gravel, which are mixed
with peat humolites in the TﬁeboÀ area. The sedimentation and erosion zones cover similar areas in large
TﬁeboÀ fishponds, but in small fishponds, the erosion zone may be much narrower than the sedimentation
zone. When the fishpond is filled up, the erosion zone is occupied by communities of the foederatios Littorelion, Eleocharition ovatae, Radiolion. Communities dominated by Epilobium species, especially by the neophytic E. ciliatum, have recently expanded into this zone.

The ‘reed peat’ zone is situated on the lakeward edge of reed belts (Phragmitetea) or tall sedge communities
(Magnocariceta), i.e. along the outward edge of the erosion zone, in direct contact with perennating communities of littoral vegetation. It is formed on the litter layer, originating from decayed leaves and stems of reed
and tall sedges. Peat humolites are contained in this layer in the TﬁeboÀ area. When the fishponds are filled
up, this zone hosts characteristic communities, e.g. Potametum obtusifolii. Characteristic communities of the
foederatio Bidention are found there during summer draw-downs.
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The transitional zone occurs on the contact between the sedimentation and erosion zones. It is formed by
a layer of organic deposits of varying thickness, superimposed on sediment of the erosion zone. Communities of the foederatio Eleocharition ovatae predominate in this zone.

11.6.2. Filling and terrestrialisation, succession
As shallow water bodies, fishponds can be overgrown with vegetation in the absence of regular suitable management and control of plant communities. The fishponds then loose the character of water bodies and
change into marshes, alder carrs or other similar types of wetlands.
11.6.2.1. Filling and terrestrialisation
Filling is understood as filling of the water body with the biomass of both submerged and floating-leaved aquatic plants including pleuston and tree (e.g. Alnus glutinosa) leaves. Terrestrialisation is a fairly longlasting process, including the whole successional series from macrophytic communities to terrestrial communities of trees and shrubs. Both processes are associated with reservoir aging. They are typical for alluvial stagnant waters and lakes. The aging of fishponds is slowed down by draining, especially winter or summer draining. Filling and terrestrialisation depends on the reservoir size, its water regime, and on the composition of
submerged and emergent plant species. The biogenous filling of fishponds has almost completely ceased
after dredging and frequent winter draining were introduced. On the other hand, mineral sediments from field
run-off contribute nowadays significantly to fishpond filling, which can be ascribed to reduced retention capacities of ploughed-up meadows and littoral zones narrowed by dredging. Filling and terrestrialisation have
always been fairly rapid in shallow fishponds.
11.6.2.2. Mineral nutrients
The nutrient status, including water alkalinity and pH, is among the major factors determining the
development of aquatic macrophytes. In the first half of the 20th century, the trophic status of fishponds (and
the resulting vegetation) differed according to the fishpond origin. Mesotrophic vegetation prevailed in fishponds constructed from marshes, oligotrophic fishponds originated from lake waters and dystrophic fishponds
were based on peat bog vegetation.
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Current fishpond management practices assume the necessity to supply water with sufficient amounts
of mineral nutrients, in order to support the food chain serving as fish food. Since the 1950s, wastes from animal production have also been discharged into fishponds and fishpond littorals. This practice was associated
with an intentional eutrophication, again with the aim increasing of fish production. This process was based,
however, only on practice, without sufficient knowledge of the system response. Fishponds of the TﬁeboÀ region represent a striking example of this ‘unplanned experiment’ and its consequences. The sewage from a large pig farm was applied to reed stands, sedge marshes, and even on the waterward side of the dams over
several decades. This caused a rapid invasion of anthropocoenoses, e.g. large stands of Urtica dioica with
Artemisia vulgaris.
This intensive fishpond management brought about an enormous increase in the levels of mineral nutrients both in water and in sediments (POKORN¯ et al. 1994). The fishpond sediments usually contain much
higher concentrations of mineral nutrients than fishpond water. The average values (in % of dry mass) are:
N: 1.0, P: 0.01, K: 0.02, Ca: 0.2. This means that a layer of fishpond sediment, 1 – 2 mm thick, contains the
same amount of mineral nutrients as a 1 m high water column.

●
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According to DYKYJOVÁ (1992), the littoral of the Opatovick˘ fishpond (TﬁeboÀ), on its area of 21,4 ha,
supports reed stands which yield a total annual aboveground production of 205 metric tonnes. This biomass
contains 3,070 kg nitrogen, 420 kg phosphorus, 3,300 kg potassium, 560 kg calcium and 250 kg magnesium.
Following the autumnal die-back of reed shoots and their decomposition, these mineral nutrients return back
to the aquatic environment and bottom sediments, which further contributes to the fishpond eutrophication. On
the other hand, if the biomass is not completely mineralized, it retains part of the mineral nutrients and, in
addition, becomes one of the few systems accumulating organic carbon. Run-off from adjacent fields have
become another source of accelerated nutrient input into fishponds (KOUTNÍKOVÁ 1993).

Management practices such as intense manuring, dredging, summer draining, and changes in fish
stock densities have caused marked changes in the composition of both aquatic and wetland plant species.
Management practices in the surrounding land affect the fishpond vegetation indirectly, through the water
quality of the tributaries, field run-off, reduced retention capacity of ploughed-up meadows, and waste disposal near the fishponds. These factors accelerate fishpond eutrophication and contribute to changes on fishpond peripheries, along shores, dams, etc., which are invaded by synanthropic plant communities. The consequences of eutrophication include changes in the species composition of macrophytic communities as well as
in community structure, frequently leading to a destruction of native littoral vegetation, or its degradation followed by the formation of new vegetation types.
The changes in plant species composition in fishpond littorals have been caused mainly by the following management practices:
a) The feeding of fish and ducks (including the importing of the feed) has caused the immigration of new species whose occurrence can be ephemeral, temporarily periodical or permanent, the species being incorporated in the vegetation as a neophyte.
b) Manuring (which involves an increase in the levels of mineral nutrients and the resulting decrease in water
transparency) usually reduces species richness of macrophytic vegetation.
c) Dredging and duck farms cause large-scale and often permanent changes in the vegetation, the native
fishpond vegetation being replaced by ruderal types.
d) Winter and summer draining (periods of reduced or absent water column) cause the development of specific
forms of vegetation. The development of vegetation of exposed bottoms is modified by increased nutrient
levels in the sediment, bringing about a reduction of species richness and changes of species composition.
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11.6.4. Current status of fishpond vegetation
A global evaluation of the current status of fishpond vegetation of all 22 fishpond systems of the TﬁeboÀ region is feasible at the level of plant communities.
A fairly high number of macrophytic plant communities (80) has been recorded from the TﬁeboÀ region.
Of this number, a fairly low proportion has become extinct (1,25 %) or in danger of extinction (8,75 %). A considerable number of communities, however, is retreating (43,75 %). The number of stabilised communities
(21,25 %) is similar to the number of expanding or invasive communities (27,50 %). Considering the total proportion of extinct, endangered and retreating communities, the overall outlook is rather bleak.
Both the area and species richness decreased for hard reed vegetation, represented by stands of the
common reed (Phragmitetea) and tall sedges (Magnocariceta). Some types of soft littoral vegetation (Glyceria
maxima), which can make use of the high nutrient levels, have expanded.

●
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White and Yellow Water Lilies (Nymphaea alba and Nuphar lutea) have disappeared from most fishponds. On the other hand, new types of vegetation have appeared which overgrow the open water area in a fast
and uncontrollable manner.
The community dominated by Lemna minor (Lemnetum minoris) has retreated. The associations Lemno-Spirodeletum and Lemnetum gibbae are invasive. The associations of Ricciocarpetum natantis and Utricularietum australis became temporarily invasive upon the destruction of reed stands. Ceratophyllum demersi
shows signs of an invasive character.
On the other hand, the prospect for floating leaved communities is generally bad. Potamogetoneto
natantis - Nymphaetum candidae and Nupharetum pumili are almost extinct. The former suffers from frequent
winter draining and liming, the latter is suppressed by mass growths of filamentous algae promoted by field
run-off. Most of the other communities of aquatic macrophytes are retreating. The only exception of an expanding plant community with an anti-erosion effect is the community dominated by Polygonum amphibium.
Of the foederatio Potamion lucentis, the community with Potamogeton lucens is retreating. Stands of
Elodea canadensis have an invasive character.
Communities of Parvopotamion are in a more or less stabilised condition. A community of small Potamogeton species with Zanichellia palustris represent an invasive community, quickly responding to the enhanced supply of mineral fertilizer. This community, which was rare in the TﬁeboÀ region at the beginning of the
1960s, has since suppressed most of the other communities of small Potamogeton species. The expansion
status of the locally neophytic association Naiadetum marinae (occurring in fishponds Velk˘ Dubovec, Mal˘
Dubovec, and âerniãn˘) is still unclear.
Of Batrachium dominated communities, only Hottonietum palustris and Batrachio fluitantis – Callitrichetum hamulatae (occurring in the Zlatá stoka – the Golden Canal) are retreating, while a calciphilous type,
Batrachietum circinati, formerly absent from the TﬁeboÀ region, has become invasive to a similar extent as the
Ceratophyllum demersi dominated community.
Marked changes have occurred in the sublittoral. Pilularietum globuliferae became extinct as early as
in the 1950s. Litorello – Eleocharitetum acicularis and Ranunculo flammulae – Juncetum bulbosi have retreated owing to intense manuring and liming. The invasive character of Eleocharis acicularis dominated communities is a general phenomenon all over South Bohemia. Eutrophication has negatively affected also communities of peat bog Utricularia species (Sphagno-Utricularion). These communities were well developed in fishponds of the Lutová system until intensive management was introduced.
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The communities of exposed bottoms were unique in Europe both for the number of associations and
for their species diversity. The great diversity of these communities was due to:
– the large area of the TﬁeboÀ region,
– the great concentration of reservoirs,
– the continuous supply of diaspores,
– the contrasting properties of oligotrophic and dystrophic waters.
Of the total number (12), four associations are endangered with extinction, seven are retreating, while
only one is fairly stable.
The status of the nitrophilous foederatio Bidention, colonising the sedimentation zone, is different. All
four associations are invasive. The neophytic Bidentetum frondosae deserves closer attention.
Tall littoral communities are of great value for their bank stabilisation function. The reed communities
have been affected by all factors associated with the enormous management impact. Of the total number of
eight associations, four are retreating (Phragmitetum communis, Scirpetum lacustris, Equisetum fluviatilis,
Acoretum calami), while the other four have become invasive: Glycerietum aquaticae, Sparganietum ramosi,
Typhetum angustifoliae, T. latifoliae. The latter type has a periodic occurrence, quickly filling empty niches in
fishpond littorals.

The eutrophicated habitats may be successfully invaded by communities whose species are able to reproduce several generations during one year. Such species include: Oenanthe aquatica, Glyceria fluitans, Alisma plantago-aquatica, Epilobium ciliatum, Rumex maritimus, Rorippa palustris, Typha latifolia, Ranunculus
sceleratus, Fila gynella uliginosa, Eleocharis acicularis. Most of them are nitrophilous species or species well
adapted to high loads of organic or inorganic fertilizer.
Liming, together with winter draining, has resulted in the retreat or in the extinction of Nymphaea alba
from most TﬁeboÀ fishponds. This applies also to most Potamogeton species. By contrast, Polygonum amphibium and Batrachium spp. belong to fairly resistant species. The intense manuring is tolerated only by a few
aquatic species: Spirodella polyrrhiza, Lemna gibba, Zanichellia palustris. The number of expanding reed species is equally small: Glyceria aquatica, Typha latifolia. This limited number of species forms monotonous, but
dense communities, which invade destructed niches of less tolerant species.
Of the great number of associations of exposed bottoms, only one has an invasive character: communities of the foederatio Bidention tripartitae. The latter overgrows the existing communities of the foederatios
Eleocharis ovatae, Radiolion linoides. Of the latter, two associations are in danger of extinction and five are retreating.
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Tall sedge communities used to occupy even larger areas in the TﬁeboÀ region than reed stands. Of the
total number of nine, five are retreating and only three are expanding. Caricetum vesicariae positively responds
to littoral dredging. Phalaris arundinacea quickly invades niches formerly occupied by Caricetum gracilis.
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Communities associated with fluctuating water levels (Oenanthion aquaticae) are endangered mainly
by farms raising domesticated wild ducks, which quickly destroy the vegetation. Of 5 associations, 3 are retreating and only two are relatively stabilised (Glycerio fluitantis – Oenanthetum aquaticae and Eleocharietum
palustri). Quagmire associations of Carici – Rumicion hydrolapati are in danger of extinction.

11.7. BIRD FAUNA OF T¤EBO≈ BASIN FISHPONDS AND ITS MAIN
INFLUENCING FACTORS
Fishponds in the TﬁeboÀ basin meet the criteria of the Ramsar Convention because of an important
breeding and passage site for many waterfowl species (HUDEC et al. 1993 a, b). In addition, the area studied
is also listed as an Important Bird Area in Europe, declared by ICBP, now BirdLife International (HORA,
KA≈UCH et al. 1992). From the point of view of zoogeography, there are distribution limits for some bird species (e.g., the northern limit of the breeding range of the Purple Heron Ardea purpurea, and the southern one
for Goldeneye Bucephala clangula).
11.7.1. Population size of breeding bird species and their habitat selection
An annual census of breeding water and wetland birds was carried out within the programme Monitoring Water Bird Breeding Populations by the Two-Check Method in Czechoslovakia on 182 fishponds in the
TﬁeboÀsko PLA and Biosphere Reserve in 1988 – 1995 (MUSIL 1995).

In total, 127,646 individuals of 78 species dependent on wetland habitats were recorded in the study
area in 1988 – 1995. Among the species found, Gadwall (Anas strepera) was the most frequent; Black-Headed Gull (Larus ridibundus) was the most abundant species.

●
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On all ponds under study two checks were carried out during each breeding season, one of them in
the second half of May, and other one in late June. At each check, all adult birds of the species under study
were counted during walking around each pond. We assessed numbers of all species of Gaviiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes, Ralliformes, Charadriiformes, Lariformes as well as
Alcedo athis and those species of raptors and passerines which occur in aquatic and marsh habitats.

For bird species whose breeding could be considered to be confirmed in the TﬁeboÀ area since 1990 and
which prefer fishponds and their close vicinity, breeding population sizes and their changes were estimated
(see Chapter 8.1, Table 37). With respect to bird relation to habitats, these abbreviations were used:
VR - larger fishponds (more than 10 hectares), MR - lesser fishponds (less than 1 hectare), rá - reed beds,
op - bent growths, nu - low littoral vegetation, ke - shrub bank vegetation including that on islets, po - fishponds with extensive littoral growths, drained and half-drained fishponds, os - islets on fishponds, mo - wetlands close to fishponds, lo - meadows close to fishponds, ro - high fish stock density (kg/ha), tr - high water
transparency, ok - open landscape in the vicinity of fishponds. Negative relation is indicated by -, positive by +.

Moreover, for a few species which prefer very specific nesting habitats these criteria were applied:
* 1 fishponds with nesting colonies of the Black-Headed Gull
* 2 fishponds with fish 10 - 20 cm in length
* 3 fishponds and streams with bare shores
* 4 rapidly flowing streams (brooks or creeks), servers
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11.7.2. Changes in breeding population numbers and their possible causes related to
management of fishponds and their vicinity
Table 38 shows changes in breeding population numbers of target bird species comparing the status
in 1945 and in 1980. For the above-mentioned changes, this key was used:
fl - fluctuations, + - increase in numbers, +* - establishing of a population and increase in its numbers, - decrease in numbers, — - deep decline in numbers, o- - less pronounced decrease in numbers, *- - extinction
of breeding population, # - sporadic breeding in 1993.
Among factors influencing or affecting the bird numbers, these were identified: AGR - changes in agricultural measures, BU - erection of nest-boxes, HN - overloading of fishponds by fertilization, HNL - overloading of meadows by fertilization, IN - introduction (reintroduction, re-stocking), KER - intensive development of
bank shrub and wood growths, LIT - reduction in area of littoral and bank vegetation on fishponds filled with
water in the late season, MEL - reclammation of meadows and wetlands in the vicinity of fishponds, OCH effective protection on a pan-European scale, OS - building of artificial islets and mud deposits, OSV - overgrowth of artificial islets and mud deposits by shrub and wood growths, PRED - high predation rate by the
Pine Marten, REG - human control of bird reproductive success, RO - high fish stock density (kg/ha), VHL water level fluctuations during the spring.

11.7.3. Influence of individual factors on water and wetland birds on fishponds
Changes in agricultural measures (AGR)
The loss of dispersed greenery or scattered green patches in the landscape, the overloading of agricultural lands by fertilization and the application of pesticides in everyday agricultural practices are among the
most important changes in agricultural landscape management. These changes have resulted in a reduction
in shelter- and nest-site availability and in an increase in natural food availability in marginal parts of fishponds
and particularly next to them. Finally, this trend, sharply pronounced in the last decades, resulted in a reduction
of the continual ecotone parts of fishponds at their vicinity by the overgrowing of littoral parts of the fishpond
by wood, shrub and herb nitrophilous vegetation (e.g., Urtica dioica, JANDA 1992, MUSIL et al. 1993).
Reclamation of meadows and wetlands in the vicinity of fishponds (MEL)
The loss and destruction of meadows and wetlands in the vicinity of fishponds causes:
(1) the loss of some species which prefer this nesting habitat
(2) the migration of these species to arable land or littoral and bank growths on fishponds
Overloading of meadows by fertilization (HNL)
The fertilization of meadows negatively affects the structure of meadow plant communities and, consequently, insect communities on grassland habitats. The process is attended by the formation of more dense
meadow vegetation which causes difficulties for bird incubating of clutch of eggs, especially waders and passerines.
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Significant correlation between trends in breeding population recorded both in the TﬁeboÀsko PLA and
Biosphere Reserve and the whole Czech Republic was found in 47 (i.e., 58,7 %) species.
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In the above mentioned research, carried out from 1988 to 1995, a significant decrease in abundance
was recorded in Great Reed-Warbler (Acrocephalus arudinaceus), Marsh Warbler (Acrocephalus palustris),
Mallard (Anas platyrhynchos), Great-Crested Grebe (Podiceps cristatus), Coot (Fulica atra), Snipe (Gallinago
gallinago) and Grey Wagtail (Motacilla cinera). On the contrary a significant increase in numbers was found in
Red-crested Pochard (Netta rufina), Marsh Harrier (Circus aeruginosus), Bluethroat (Luscinia svecica), Gadwall and Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus).

Overloading of fishponds by fertilization (HN)
The overloading of fishponds by fertilization immediately results in an increase of nutrients in fishponds, supporting the development of phytoplankton and plants. This means that water transparency has
become worse so food is less available for diving waterfowl. On the other hand, the development of littoral,
floating and submerged vegetation positively influences the numbers of water and wetland birds because of
the improvement in trophic (a direct food resource) or spatial (a nest site- and shelter) availability.
High fish stock density (kg/ha) (RO)
In the past decades, an extensive increase in fish stock density has resulted in stronger competition
between fish and birds. Extremely high fish stock density, namely of Carp, destroys food resources for many
waterfowl species. At the same time, fish cause a decreases in water transparency (an intensive predation
pressure by zooplankton could cause an extensive development of phytoplankton) or stimulate the reduction
of littoral growths.

●
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Water level fluctuations during the spring (VHL)
The manipulation of water levels in fishponds very often does not take into account the needs of
nesting birds. Although the water level is generally kept high, the increasing practice of fish-harvesting in the
spring (by draining the ponds) also negatively affects the breeding of waterfowl. For example, a decrease in
numbers of grebes (Podicipitidae), Mute Swan (Cygnus olor), Greylag Goose (Anser anser), ducks (Anatinae),
rails and crakes (Rallidae), gulls (Laridae) or passerines (Passeriformes) is a result of this. On the other hand,
partial summer drying often provides sites for some wader species. Moreover, water level fluctuations can
also have a negative effect on the nesting of many birds including a total destruction of their nests.
Reduction in area of littoral and bank (coastal) growths (LIT)
Direct (the excavation of pond mud and vegetation including reeds and their placing in very high
mounds with sheer sides) or indirect (resulting from the water level manipulations or from the increase of fish
stock density) reduction or even complete loss of littoral and bank or coastal growths can significantly limit
nest- and shelter-site availability for most birds. Fortunately, this negative trend should be compensated for by
building of artificial islets which can be a by-product of pond mud excavation.
Development of low littoral vegetation on fishponds filled with water in the late season (NZL)
Due to low water levels in the late spring and summer, low littoral vegetation stands are temporarily or
even permanently formed on the fishponds which are drained in the spring. Thus, these growths are used as
nest sites or shelter by a lot of water and wetland bird species.
Building of artificial islets and mud deposits (OS)
The destruction of littoral growths can positively influence nest-site availability by creating nest deposits and artificial islets, both longitudinal and transversal: these are very often used for nesting by ducks. From
the point of view of bird bionomics, mud deposits which are connected with a fishpond bank or shore are
most suitable, while the building of the mud deposits by the mud removal as new peripheral features in the
fishponds can result in a pond bed that does not gradually slope to the shoreline, totally destroying a transition
zone from the fishpond to the adjacent landscape.
Overgrowing of artificial islets and mud deposits by shrub and wood growths (OSV)
In the course of the research carried out on fishponds in the TﬁeboÀsko PLA and BR it was found that
the importance of artificial islets and mud deposits (especially transversal ones) is at its greatest during the
first 10 to 20 years after their creation. Nevertheless, due to natural succession these habitats are overgrown
by both herbal and shrub and wood growths, the latter making waterfowl nests more vulnerable particularly to
predation by other birds.
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Intensive development of bank shrub and wood growths (KER)
As a result of stopping grazing in the vicinity of fishponds, destroying littoral vegetation and building of
peripheral mud deposits, a transition zone between the fishpond and the adjacent landscape has been gradually overgrown by shrubs and trees. Therefore, most fishponds have become „forest“ water reservoirs. Moreover, a lot of bird species used to avoid these potential nest sites, probably because they do not feel themselves to be safe.
Effective protection on a pan-European scale (OCH)
More effective bird protection at passage sites during their migration as well on wintering grounds has
positively influenced population trends in a lot of bird species.
Introduction (re-introduction, re-stocking) (IN)
The release of young birds successfully reared in captivity to re-stock or re-establish a population
nesting in the wild was carried out with the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla).
Over the past decades, captive-bred Mallards have been very often released into the wild by gamekeepers and hunters at numerous sites, although this measure only sligthly influences nesting population size
of the above-mentioned game bird species. The ducks of this origin are mostly not able to survive for a long
period in the wild since they cannot take shelter from predators.

Although similar nest-boxes were installed for the Mallard at various sites, a significant effect on
nesting populations of this game species has not yet been confirmed.
Human control of bird reproduction success (REG)
Since 1988, reproduction output has been controlled only for the Cormorant (Phalacrocorax carbo)
which is considered to be the most important bird species with respect to fish-farming.
High predation pressure by the Pine Marten (PRE)
The growth of the Goldeneye population breeding in the TﬁeboÀ PLA and BR in nest-boxes brought
about food specialization for Pine Martens. Since predation ratio on nests of the duck species in relatively vulnerable nest-boxes erected on trees, especially on the pond dikes, was really very high, the boxes were
installed at sites totally surrounded by water during the last decade.
Hunting of waterfowl
In the season of autumn hunting (from mid-August) water and wetland birds, particularly ducks are flushed out by an intensive shooting. That is why the birds gather on some fishponds which provide them a safe
and quiet refuge, i.e. either in protected areas (e.g., Velk˘ a Mal˘ Tis˘ National Nature Reserve) or on large
fishponds where hunting is more difficult.
Raising and releasing of captive-bred Mallards
In the late 1970s when a dramatic decline in duck numbers occured, some local organisations of gamekeepers and hunters started to raise Mallards in captivity and then to release them on some fishponds into
the wild. For this purpose, some fenced rearing facilities were built where ducks are additionally fed by
●
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The installation of suitable wooden nest-boxes positively influenced, being one of the key factors, the
establishment of the population of the Goldeneye (Bucephala clangula), and a consequent increase in its
numbers in the TﬁeboÀ area from the 1960s to the 1980s. In the last decade, these artificial nesting hollows
have had to be erected at sites totally surrounded by water since those installed on trees suffered from heavy
predation from Pine Martens.
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Erection of nest-boxes (BU)

humans and only during the summer they are released on fishponds. There are various negative affects of
this measure - a part of the shoreline is destroyed, the biota being permanently disturbed. In addition, native
gene resources of the original autochthonous Mallards can be genetically polluted by hybridisation with the
individuals which originated from hybrids between the Mallard and Domestic Duck. The latter were reared
under such conditions that their behaviour is quite atypical.
Tourism and recreation
Among the negative effects of tourism and recreation probably the most significant are windsurfing and
canoing or boating which disturb water and wetland birds, especially more sensitive species, e.g. Greylag
Goose, even on the most extensive fishponds. On the other hand, the birds have perfectly become well used
to change their behaviour in relation to hikers despite of their frequent visits to a fishpond system: the fact
was confirmed on the Vrbenské rybníky fishponds on the suburbs of the city of âeské Budûjovice (Budweis)
where no effects from visitors was found on waterfowl populations although tourists very often come to this
fishpond system during the whole spring and summer season.

●
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11.7.4. Key factors influencing fishpond ecosystems – appraisal of affect on waterfowl
The key factor influencing both numbers and species composition of bird communities on fishponds in
the TﬁeboÀ area is fishpond management which includes both density, age and species composition of fish
stocks, and technical measures on these artificial water reservoirs. In an effort to maximize profits, fishponds
are utilized for fish-farming in their whole cadastral area. Therefore pond mud and vegetation, including reeds,
are excavated. The mud removal is usually accomplished with bulldozers and the mud from the pond beds is
placed in very high mounds with sheer sides or on artificial islets or peninsulas. In addition, changes in agricultural techniques on farmland in the vicinity of fishponds, succession, changes in littoral growths and some
locally significant human activities (e.g., hunting, recreation and tourism) should be mentioned as significant
from this point of view.
The density of fish stocks is a factor which has a crucial influence on the whole fishpond system and
which is related especially to the waterfowl, at least their chicks which feed on water invertebrates. Since the
density of fish stock in ponds has dramatically increased since the 1970s, food resources (large zooplankton,
benthos, littoral fauna, nekton) dramatically declined because of predation by Carps or as a result of low water transparency.
The most sharply pronounced decline in waterfowl numbers, especially in ducks of 30 – 70 % was
reported from the TﬁeboÀ PLA and BR in the late 1970s and the early 1980s, a time which is consistent with
the most intensive period of fish-farming in the area (the increasing use of fertilizers, the run-off from agricultural lands and the decrease in absorption, and in soil capacity). At the end of the 1980s and in the 1990s the
general decline in waterfowl numbers in the TﬁeboÀ area came to a halt and the abundance of individual
populations stabilised although at much more lower densities than in the 1970s.
The relationship between the density (or biomass) of fish stocks and numbers of ducks (Anatinae) and
the Coot (Fulica atra) on fishponds was confirmed using data from about 200 South Bohemian fishponds collected in the early 1990s (PYKAL 1995 a, b, PYKAL et JANDA 1994). The higher the fish biomass was in the
fishpond, the lower the density of diving ducks of the genus Aythya was in July. Numbers of some breeding
waterfowl species (ducks, Coot Fulica atra) on Czech fishponds are negatively affected by high fish stocks in
these artificial water reservoirs. The dense stock of Carp causes extremely high pressure on available food
(large zooplankton, benthos, littoral fauna) so there is a lack of feeding sources for waterfowl. When comparing fishponds with various age classes of the Carp, significantly higher density of ducks in the breeding season was found on the fishponds where one-year old Carp (K1) were released or on fry ponds in which the
biomass is low in the spring so that a quite rich development of ducks, natural food could be realized.
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An even more pronounced preference for fry ponds was found in waterfowl broods, namely in those
which are in the stage of chicks which almost exclusively prefer animal food and which are negatively affected
by competition for food from dense fish stocks. These waterfowl species include the Pochard (Aythya ferina),
Tufted Duck (Aythya fuligula) and Goldeneye (Bucephala clangula). For relationship between the density of
waterfowl broods and fish stock age, data on the six most common species, i.e. Pochard, Tufted Duck, Mallard, Coot, Gadwall (Anas strepera) and Teal (Anas crecca) were used. The high number of broods which are
observed on fry ponds is caused by the fact that females of these three species move across to these fishponds from other ones with bad food resources at that time. On the other hand, the highest density of the
fish-eating Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) broods was reported from the fishponds with one-year
old Carp (K1).
Predation pressure of fish stock not only reduces food resources in individual fishponds but also
affects some parameters of the water environment such as transparency. Lower transparency makes difficulties for the families diving ducks with broods which prefer fishponds with a high water transparency. In the
Great Crested Grebe, moreover, the highest density of broods was found on fishponds with a low water transparency since one-year old Carp dominate there.
The run-off of nutrients caused by management in both fishponds and their vicinity was multiplied by
establishing the so-called „carp-duck farming system“, i.e. by establishing fattening farms for Domestic Ducks.
These facilities were built on fishpond shorelines, significantly reducing nest-site availability for waterfowl.

In the autumn a high proportion of the Mallard (Anas platyrhynchos) and Greylag Goose (Anser anser)
is present in South-Bohemian fishpond reserves (usually more than 80 % of all individuals) and on the most
extensive fishponds where hunting is more difficult. The above-mentioned species forage on fields in the
broad vicinity of fishponds, and only roost on the ponds during the daytime. Thus, the most important aim in
this period is to restrict disturbance at the site, and especially to prevent shooting.
11.8. PROPOSAL OF GUIDELINES FOR WISE MANAGEMENT OF T¤EBO≈ AREA FISHPONDS
Fishpond systems in the TﬁeboÀ basin are unique systems of man-made water reservoirs which have
become integrated components of the landscape there. The fishponds have been special water works and
therefore, their wise management is necessary for their further existence. From the point of view of their use,
fish-farming and fish culture is the priority. That is why the TﬁeboÀ Fishery, joint stock company aims at the
economically profitable fish production. Nevertheless, the importance of the TﬁeboÀ fishponds should be appraised in connection with more general approaches and with broader terms. The fishpond systems crucially
determine hydrological patterns of the surface waters in the TﬁeboÀ basin and significantly contribute to the
local climatic conditions. In the landscape, the fishponds provide a rich mosaic of habitats and types of the
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Therefore, one possibility for improving conditions for breeding waterfowl on fishponds in Nature
Reserves and other specially protected areas is to manipulate fish stock. Average seasonal fish biomass in
ponds should be lower than 400 kg per ha. The highest numbers of breeding waterfowl were found on fishponds with mixed fish stock without the Carp (the Tench Tinca tinca – small cyprinid fishes – Pike), where the
mass of fish is low (ca 50 kg per 1 ha in the first year of the cycle) and the feeding pressure of fish is consequently low. This system of fishpond management is highly recommended there.
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The dramatic increase of nutrient levels in fishponds also resulted in the evolution of environment without oxygen in the bottom waters and on the pond bed and in the development of bacteria Clostridium botulinum. Repeated outbreaks of botulism which drastically affected birds on South Bohemian fishponds were
reported in the late 1970s and early 1980s and corresponded with the period of the most extensive decline in
waterfowl numbers. Moreover, the massive deaths and large die-offs due to botulism should not be considered as the only cause of the decrease in abundance of water and wetland birds in the TﬁeboÀ PLA and BR.

environment for a wide range of plant and animal species whose communities have preserved in a large extent their relatively natural features. The maintenance of their multi-purpose function with respect to conservation of some nature conservation values as well as to landscape stability is, no doubts, a very important social
and economic goal (PLESNÍK et al. 1995). Because the town of TﬁeboÀ is an important recreation and spa
centre it really is necessary to keep in a mind their aesthetic and recreation importance.
The fishponds as man-made polyfunctional wetlands have been immediately related to various human
activities. As a result, there are very often conflicts of interests between parties because of quite different
demands for hydrological patterns, water quality, structure of the biota in the fishpond ecosystem and last but
not at least for economic income generating from fish-farming. Despite this incomplete list of interests it is
quite sharply visible that the only solution is seeking for a type of compromises which should respect specific
conditions at each site. The necessary precondition how to obtain the compromise is a more general approach which includes the effort to seek for the appropriate solution in a more extensive area, i.e. at more sites.
It is clearly evident that the only although extensive fishpond cannot be used for water management purposes, for recreation and leisure time and, at the same time, for intensive fish-farming operations.

●
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Secondly, when assessing economic aims, nature conservation interests and recreation capacity of
fishponds, it should be aimed at the maintenance of „health functioning“ of the fishpond ecosystems. Obviously, this requirement also must not be reduced to the achievement of some levels in water quality, or the
occurence of some target plant and animal species.
Although fishponds represent a managed aquatic ecosystem in which the most important factors for
their functioning - water level, fish stock and to some extent also nutrient input - are under human control it is
quite important to appraise all the functions of such a fishpond ecosystem as „an organism“, in other words,
to assess the total metabolism of the water reservoir. If there is a balance between productive and destructive
processes the oxygen balance has been established and there are no sharp changes in pH of the fishpond
water. This stage suggests a good functioning of internal control mechanisms which are carried out by more
or less stable assemblages or communities. If water reservoirs have been overloaded by nutrients and organic materials for a long time these compounds are gradually accumulated within the water reservoir.
In addition to this process, agricultural run-off also significantly contributes to the increasing eutrophication of fishponds. Dominance of the destructive processes causes an oxygen deficit, firstly in the close vicinity of the bottom and, consequently, also from the total water column. The nutrient surplus leads to an excessive production of plant components of the biocenosis as well as to changes in species composition and then
to changes in species composition also in animal assemblages or communities. The above-mentioned changes are, as a feedback, reflected in physical chemical parameters of water quality. Using of the enormously
high primary production in the food chain towards zooplankton, benthos and fish is probably very low.
Intensive life patterns in phytoplankton, algae or submerged macrovegetation make life conditions
even worse and result in the disturbance of the stability of the environment in basic parameters, e.g. in oxygen concentration and pH. Sharp fluctuations in these parameters impair right functioning of other individual
communities, support the destructive processes, anaerobiosis and further degradation and loss of control
functions of the whole water ecosystem. The necessity of maintenance of the ecological stability (i.e., natural
„healthly sound functioning“) has to be considered as a joint and main prerequisite for any other considerations of further using of the fishponds. The present state of the fishponds in the TﬁeboÀ basin shows that just
this demand is at this moment highly relevant.
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11.8.1. Main problems of the present state
The high level of eutrophication is the most serious problem, which negatively affects functions of a fishpond ecosystem and is indirectly related to all the questions of protection of fishpond wetland habitats and
their assemblages, guilds and communities.
1) Surplus of nutrients, namely N and P in addition to organic materials causes
a) uncontrolled development of phytoplankton and formation of cyanobacterial water blooms on the
water surface
b) uncontrolled development of filamentous algae and submerged macrovegetation
As a result, there are sharp fluctuations in pH values as well as in level of dissolved oxygen including
reaching the oxygen deficit.
2) The accumulation of organic materials in a water reservoir, resulting either from productive processes (phytoplankton, macrovegetation) or from applied organic fertilizers is the most common reason for long-term oxygen deficits during the periods when primary production of the plant component is not able to provide for the
necessity of decomposed organics (e.g., bellow ice or at the elimination of fytoplankton by feeding pressure of
large cladocerans, i.e. the state of clear water).

4) The degradation of organic materials in sediments stimulates denitrification processes which can consequently intensify the nitrogen losses.
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3) The intensive photosynthesis of phytoplankton, filamentous algae or submerged macrovegetation if any
causes the increase in pH values to the value of 10. Under these conditions, fish suffer from branchial necroses or poisoning by ammonia. In the course of long-term periods with the high pH values, ammonia intensively escapes into the atmosphere.

5) The fishponds with an intensive application of organic materials tent to unbalanced ratio in biogenetic elements, namely N/P ratio. A common occurence of water cyanophytes results from the described process. The
cyanophytes (blue-green algae) are potentially toxic organisms so there is a serious hygienic risk causing
extremely sharp fluctautions in pH and oxygen level. In addition, there are not suitable food resources for zooplankton and potentially, there could be responsible for health damages done to fish.
6) Decomposition of the organic material with a big biomass of phytoplankton, causing insufficient inputs of light
in water column results in anaerobic conditions in water sediments. Consequently, these phenomena can appear:
a) great internal load by released nutrients
b) potentially higher mobility of some toxic compounds (heavy metals)
c) potential occurence of botulism
7) Nutrient surplus and organic materials are responsible for further changes in species composition in other
communities. Sharply pronounced consequences are visible in species composition and general loss of submerged macrovegetation. In addition, damages to littoral reed beds as a result of overloading by organics
which causes negative changes in species composition (increasing proportion of ruderal species) and interferes with a buffer zone, separating the free water of a fishpond and influences in its close vicinity.
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11.8.2. Recommendations
11.8.2.1. General recommendations
Apparently, the TﬁeboÀ basin fishponds cannot be given back by some measures to the state which
should be similar to the almost oligotrophic conditions. At the same time it is inacceptable to increase a trophic level in the future. Water quality deterioration resulting from the continuous eutrophication shall be a limiting factor in fish-farming in the very next future.
Therefore, at the present fish-farming practices cannot be substantially changed since they are determined by a long-term tendency for the intensification of fish-farming and now namely by economic conditions
in transition period. Moreover, some measures which can improve the present state and simultaneously allow
to establish a more effective fish-farming can be found.
Decrease in total amount of fertilizers is considered to be a key measure:
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1) Application of fertilizers should be controlled on the basis of nutrient conditions in a fishpond. Load of fertilizers should be more equally shared in the course of the season. The spring food provision, i.e. the application of huge single loads in fishponds should be reduced. In addition, natural production differences among
individual localities should be respected.
2) Similarly, liming of fishponds should be step-by-step reduced and stabilised at the level which is necessary
for covering the losses.
3) Application of fertilizers and liming should not be carried out at important littoral sites.
4) The trophic level and effective application of nutrients should be controlled by the size of an introduced fish
stock to reach the medium size of zooplankton and the water transparency, ranging between 40 and 60 cm.
With respect to the type of a fishpond or the course of the season, either water level management or feeding
to control predation pressure of fish stock on zooplankton should be introduced in the practice.
5) At many sites, sediments from the fishpond bottoms should be removed: in some cases, degradated muded littoral vegetation can also be excavated. In addition to reduction in the load of a fishpond by nutrients,
botulism foci may be eliminated. Nevertheless, mud removal needs environmentally sensitive technology
(dredging boat). During these measures, the importance of reed beds should be respected and sediments
should be placed outside the fishpond cadasters.
6) In individual fishpond systems, management schemes allowing the establishment of broader range of environmental conditions (water transparency, size of zooplankton) should also be introduced.
11.8.2.2. Categories of fishponds of the TﬁeboÀ area according to macrophyte conservation
1. Gene pool reserves.
The conservation regime excludes the disposal of sewage, manuring along shores, and liming. Specific management is needed to maintain the required macrophyte stands.
1.A. Fishponds of intermediate size with the complete zonation, developed in zones according to water depth
The plant communities include: Potameto natantis – Nymphaetum candidae, Potametum acutifolii,
Potametum obtusifolii (along the ecotone edge of reed stands), reed belt series (including three reed types as
a minimum), Scirpetum lacustris, Phragmitetum communis, (Typhetum angustifoliae), Glycerietum aquaticae,
(edge) Rumicion hydrolapathi, Calletum palustris, also Caricetum pseudocyperi-Cycutetum, Caricetum elatae,
Caricetum lasiocarpae.
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1.B. Large fishponds of lake type, with vegetation developed in the form of patches (colonies). The open
water surface provides sufficient space for the development of pelagic communities (microcoenoses).
The plant communities include: Potametum acutifolii, Potametum graminei, communities of the foederatio Litorellion, large reed stands with distinct stages (invasive, typical, terrestrial) with sufficient space for
occurrance of the foederatios Lemnion, Utricularion vulgaris, or Hydrocharition. The terrestrialisation process
includes communities dominated by Phragmites australis, Typha angustifolia, Scirpus lacustris. These dominants are important for maintenance of species diversity of both plants and animals. On the land side, the
reed stands change into open stands dominated by Carex elata, C. gracilis, C. rostrata, Calamagrostis canescens, Caricion lasiocarpae, Caricion fuscae. Communities of the foederatios Eleocharition ovatae and Radiolion linoides (requiring strict protection) develop on the exposed bottom during summer draining.
2. Fishponds of small to intermediate size with a developed profile of peat (fen) along the shores, found especially in the south western part of the TﬁeboÀ Basin. Typically developed fishponds of this type are found in
the Lutová system as well as in some other fishpond systems.
The plant communities include: Sphagno-Utricularion, Caricion lasiocarpae, Caricion denissae, Eriophorion gracilis, Rhynchosporion albae.
The fishponds require a complete protection of the littoral zone, with the exclusion of dredging, liming,
duck farms and other forms of intensive management.
3. Fishponds of small to intermediate size, requiring a protection regime for particular plant communities

The protection is focused on particular plant communities, while the fishpond is simultaneously used for other
purposes. The protection requires partial changes in the management.

5. Fishponds suitable for cultivation of selected types of utility plants (Acorus calamus, Caltha palustris,
Phragmites communis ...), which occur in fishpond habitats of the area. Management is concerned with the
cultivation needs in addition to other uses of the fishpond.
Protection of littoral communities is closely related to the problem of mounds which have been created in the
last decades. Therefore, improving the old mud deposits, especially removing undesirable trees and ruderal
vegetation is highly recommended. Similarly, external edges of littoral growths should be managed. Marginal
parts of fishponds separated by the deposits should be considered as potential refuges for wetland communities which have disappeared from these habitats.
11.8.2.3. Recommendations from the viewpoint of bird population management
With respect to water and wetland birds a management plan for the TﬁeboÀsko PLA and BR should
include these measures:
1) to decrease fish stock density in some selected fishponds (at least in Specially Protected Areas, i.e. in
small-size protected areas). The effort shall aim at supporting the development of natural food (large zooplankton, benthos, littotal fauna). Consequently, water transparency shall be improved and development of
submerged vegetation shall be supported. The latter is a suitable habitat for a lot of invertebrate species. At
the same time, littoral growths will be restored so nest-site availability for some bird species shall be improved.
2) nutrient inputs to some selected fishponds should also be decreased or effectively controlled by stopping
pond liming, fertilization and application of manure in these fishponds. At some sites catchment areas should
be sensitively restored and revitalised.
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4. Regeneration fishponds – fishponds whose complex of plant communities is largely destroyed. Management aims at regeneration of littoral plant communities, in addition to other functions of the fishpond.

13. SUSTAINABLE USE OF FISHPONDS

The plant communities include: Butometum umbellati, Trapetum natantis, Calletum palustris, Caricetum
elatae, Litorello-Eleocharitetum acicularis, and communities of exposed bottoms.

3) Reed beds should be periodically cutted (in a 10-year period) to stop undesirable succession changes in
these growths, e.g. terrestrialisation and overgrowth by trees. Similarly to the above-mentioned steps, this
measure should also be carried out only at selected sites.
4) At sites where suitable conditions for breeding of grassland waders (Charadriiformes) have been preserved, original shoreline as a gradual zone should be restored. The goal can be realized by cutting trees on the
periphery of the littoral stands, taking out muds completely outside the fishpond cadaster and forming a gradual slope of the shoreline habitat.
5) Both duck-farming and releasing of Mallards bred in captivity should be strictly prohibited on selected valuable fishponds.
6) A network of refuges for ducks (Anatinae) and geese (Anserinae) should be created. It should include fishponds where waterfowl shall not be hunted. These water reservoirs have to be extensive enough since they
shall play a significant role of gathering sites for the above-mentioned birds. Islets or shallow waters will support roosting of birds during the daytime, improving their role as shelters against potential predators.
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11.9. CONCLUSIONS
The present state of fishponds in the TﬁeboÀsko PLA and BR has resulted from a long-term fish-farming management as well as from agricultural production in their vicinity. Both approaches have tried to maximalize profits for a long time. That is why we are, at the present, seeking for understanding natural processes
in situation in which the fishponds have never been before this period.
Proposals described in this chapter are based on our knowledge what has happened in the fish-farming and what are consequences. We have had a lot of arguments to suppose that the capacity of regeneration in the fishpond ecosystems is still high. Moreover, there is total lack of examples, i.e. long-term more
complex experiments controlled by man towards lesser load by nutrients and contaminants. More detailed
economic appraisal of these operations has to be included into such a study.
These problems should be studied in the next future:
1) Contamination of bottom sediments in the fishponds by heavy metals and organic compounds (PCBs,
PAUs, etc.), especially sediments in the RoÏmberk fishpond.
2) Influence of draining a fishpond before the fish-harvest on water quality in streams and their total contamination.
3) Experimental evidence for the influence of the reduction of pond fertilisation on fish stock and consequently, on main parameters of water quality. The research should also include monitoring of dissolving of nutrient
from sediments in a water reservoir. These consequences should also be appraised from the environmental
and economic viewpoint.
4) Key parameters should be monitored (JANDA et KVùT 1993, JANDA et al. 1995, PECHAR 1995). These
include water quality, status of important communities at key sites such as Specially Protected Areas or heavy
polluted localities.
As outputs of the monitoring and research proposed, real limits for assessment of the trophic state of
a fishpond with respect to the biota, adapted to the categories and nature conservation aims should be proposed. These results should be quite good base for changes in legislation which should take in account the current situation, i.e. nutrient level and the above-mentioned limits.
Features of the TﬁeboÀ area landscape were substancially modified by man even in the Middle Ages.
New landscape elements have been formed for centuries and the balance and stability of the man-made landcape has been developed. For assessing of all human activities in the unique TﬁeboÀ area both biodiversity
and stability should be kept in a mind.
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12. DIE LANGFRISTIGE NUTZUNG DER TEICHE IM LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET
UND BIOSPHÄRENRESERVAT T¤EBO≈SKO (GEBIET VON T¤EBO≈)
Die Teiche, meist künstliche Becken mit natürlichem Boden und einer Wasserspiegelregulationsanlage, haben – abgesehen von ihrer Produktionsfunktion - eine unumstrittene Bedeutung unter dem Aspekt
der durch sie geschaffenen Diversität der Ökosysteme sowie der Landschaft überhaupt. Auf dem Territorium
der heutigen Tschechischen Republik sind in vielen Gebieten außer einzelnen Teichen umfangreiche Teichsysteme entstanden. Im 16. Jahrhundert, als bei uns die Anlage von Teichen ihren Höhepunkt erreichte,
nahmen die erwähnten Wassersammelbecken allein in Böhmen 180 000 Hektar ein. Obwohl heutzutage die
gesamte Wasserfläche der Teiche in der Tschechischen Republik knapp ein Drittel der oben genannten
Werte umfaßt, repräsentieren sie wichtige Standorte von unikaten Pflanzen- und Tierzönosen und spielen
auch eine wichtige Rolle in Bezug auf die Erhaltung einer gewissen Landschaftsstabilität, der Wasserreinigung, der Erholungsmöglichkeiten und der Ästhetik.

In der Tschechischen Republik wurde mit der Realisierung des Projektes die nationale Vertretung des
IUCN, das Tschechische Koordinationszentrum des IUCN in Prag, beauftragt. Die Auswertung der Teiche in
der Tschechischen Republik unter den oben erwähnten Aspekten findet unter Mitarbeit des Tschechischen
Ramsar-Ausschusses statt, der offiziell im Februar 1994 mit dem Ziel gegründet wurde, bei uns das Abkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, insbesondere Wasservogelgebiete (Ramsar-Konvention) durchzusetzen. Das Forschungskollektiv, geleitet von RNDr. Jiﬁí JANDA, wählte ein für eine Fallstudie der rationellen Bewirtschaftung von Teichen in der Tschechischen Republik geeignetes Gebiet im Landschaftsschutzgebiet und Biosphärenreservat TﬁeboÀsko aus. Die Bedeutung des genannten Gebietes als
Modellgebiet unter dem Aspekt der Bewirtschaftung von Teichen in unserem Teil des europäischen Kontinents wurde wiederholt durch die Tatsache bestätigt, da die Veranstaltung eines internationalen Seminars im
Rahmen des erwähnten Projekts des heutigen europäischen Programms des IUCN dem tschechischen Koordinationszentrum des IUCN anvertraut wurde.
Im Laufe des Projekts ist der Leiter des Forschungskollektivs, Jiﬁí Janda, langjähriger Verwaltungsdirektor des Landschaftsschutzgebietes und des Biosphärenreservats und ein bedeutender Spezialist für Ökologie und gezielten Schutz von Teichen, im Alter von 36 Jahren tragisch verstorben.
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Weil sich der IUCN bemüht, sachkundig methodisch und finanziell zum praktischen Schutz der biologischen Mannigfaltigkeit in verschiedenen Teilen der Erde beizutragen, wurde dieses Projekt ein grundsätzlicher Beitrag für die vorbereitete Nationale Strategie des Biodiversitätsschutzes in der Tschechischen Republik.
Ein konkretes Ergebnis sollte die Eingliederung der Tschechischen Republik in das europäische ökologische
Netz (EECONET) sein und mittels dessen auch in die Europäische Strategie der biologischen und landschaftlichen Diversität, die von der dritten Europäischen Konferenz der Umweltminister im Oktober 1995 in Sofia angenommen wurde.
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Im Jahre 1993 startete das damalige Osteuropäische Programm des IUCN (Weltverband für Naturschutz) gleichzeitig in Polen, Ungarn, der Slowakei und in der Tschechischen Republik das Projekt Die Auswertung der Funktionen und der wirtschaftlichen Nutzung in kommerziellen Teichen Mitteleuropas unter dem
Aspekt von Umwelt und Ökonomie. Zu seinem Hauptziel wurde die Auswertung aktueller Angaben über Teiche aus der Sicht des Umweltschutzes und auch der industriellen Fischproduktion und die Ausarbeitung eines
Modellvorschlages zu deren langfristiger vernünftiger Nutzung. Die ganze Studie wurde Teil einer umfassenderen Vorgangsweise, die in Einklang mit der Praxis in einigen Staaten der EU als Nationale Strategie des
Umweltschutzes bezeichnet wird. Das umfangreiche Programm, das vom Ministerium für Landwirtschaft,
Umweltschutz und Fischwirtschaft der Niederlande finanziell unterstützt wird, soll keine realitätsferne Alternative zum staatlichen Naturschutz sein. Im Gegenteil: Es stellt sich als Ziel, unter den Bedingungen der Tschechischen Republik die positiven Erfahrungen dieses Landes mit entwickeltem und traditionellem Umweltschutz
voll zu nutzen.

Weil trotz starker Arbeitsbelastung RNDr. Libor PECHAR, CSc., die Leitung des Forschungskollektivs
übernahm, gelang es, das ganze Projekt in einer akzeptablen Zeit zu Ende zu bringen.
Die vorliegende Studie stellt die grundlegenden Ergebnisse, die im Rahmen des Projektes in der Tschechischen Republik seit Juni 1993 erreicht wurden, vor. Wir erlauben uns, sie Jiﬁí JANDA in memoriam zu widmen.
Im Unterschied zu anderen Ländern, in denen das erwähnte Projekt durchgeführt wird (Ungarn, Polen,
die Slowakei), war es bei uns wegen der großen Anzahl von Teichen nicht möglich, die Bedeutung aller dieser
Wassersammelbecken unter dem Aspekt der Biodiversität, Mannigfaltigkeit und Stabilität der Landschaft auszuwerten. Die Klassifikation der Teiche und Teichsysteme in der Tschechischen Republik geht deshalb von
der kürzlich publizierten Studie des tschechischen Ramsar-Ausschusses aus, die anhand einer umfangreichen Inventarisierung, Datensammlung und -analyse bei uns grundlegende Informationen über Feuchtgebiete
liefert (HUDEC et al. 1995 a).
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Das große Autorenkollektiv teilte die Feuchtgebiete der Tschechischen Republik in vier Hauptkategorien ein:
1) Feuchtgebiete, die die Kriterien des Ramsar-Abkommens (Abkommen über den Schutz der Feuchtgebiete
von internationaler Bedeutung, insbesondere Wasservogelgebiete) für die Eingliederung in die Weltliste der
Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung erfüllen (Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung).
2) Feuchtgebiete von überregionaler Bedeutung (nationale bis mitteleuropäische Bedeutung)
In diese Kategorie gehören Gebiete mit einer meist größeren Fläche, die durch ihre Bedeutung oft den
Rahmen der Tschechischen Republik überragen (es handelt sich also um Lokalitäten von nationaler bis mitteleuropäischer Bedeutung). Hierher gehören alle Feuchtgebiete, die nach dem Gesetz Nr. 114/1992 des
Tschechischen Nationalrates über Natur- und Landschaftsschutz als Nationale Naturschutzgebiete, die in die
internationalen Inventarisierungen (z.B. IBA) aufgenommen wurden, deklariert werden, sowie Lokalitäten mit
einzigartigen Feuchtgebietsökosystemen, Pflanzen- und Tierzönosen und mit Bedingungen für die Erhaltung
von für Europa wichtigen bedrohten Arten oder ganzen Phyto- und Zoozönosen.
3) Feuchtgebiete von regionaler Bedeutung
Die erwähnte Inventarisierung reiht in diese Kategorie Lokalitäten ein, die unter dem Aspekt höherer Gebietseinheiten bedeutend sind, also Feuchtgebiete, die als Naturschutzgebiete und Nationale Naturdenkmäler
geschützt werden, und ungeschützte oder zum Schutz vorgeschlagene Lokalitäten, deren Naturwert es ihnen
ermöglicht, in Zukunft in das System der Kleinflächenschutzgebiete eingereiht zu werden.
4) Feuchtgebiete von lokaler Bedeutung
Das Verzeichnis des tschechischen Ramsar-Ausschusses hält für Feuchtgebiete von lokaler Bedeutung jene
Lokalitäten, deren Bedeutung als eng regional (im Rahmen eines Bezirkes oder Landschaftsschutzgebietes)
bewertet wird. In diese Kategorien wurden auch Feuchtgebiete, die in Zukunft in höhere Kategorien aufgenommen werden können, eingereiht.
Die Einordnung eines Teiches oder eines Teichkomplexes als IBA (Important Bird Area - bedeutendes
Vogelgebiet), was im Jahre 1989 durch die damalige ICBP (Internationaler Rat für Vogelschutz, heute BirdLife
International) mit dem Ziel erklärt wurde, unter ornithologischem Aspekt europaweite wichtige Lokalitäten
abzustecken, entspricht dem Stand vom 1. 10. 1995 (HORA, KA≈UCH et al. 1992). Die Lokalitätsklassifizierung nach neuen Kriterien der BirdLife International, die nicht nur zur Verwendung auf unserem Kontinent,
sondern zur weltweiten Verwendung modifiziert wurde, wird in der Tschechischen Republik im Rahmen der
Revision des europäischen Verzeichnisses der IBA im Zeitraum 1996 - 1997 durchgeführt (HORA 1995).
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Man setzt voraus, daß bei der nächsten Auflage der Publikation die Feuchtgebiete und Flachgewässer
in der Tschechischen Republik, also auch die Teiche, nur in 3 Kategorien eingeteilt werden:
1) Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung (I) - Feuchtgebiete, die in die Weltliste der Feuchtgebiete der
Ramsar-Konvention aufgenommen sind,
2) Feuchtgebiete von regionaler Bedeutung (R) - wahrscheinlich alle früher überregionalen und ein Teil der
regionalen Feuchtgebiete,
3) Feuchtgebiete von lokaler Bedeutung (L).
Zu diesem Zweck wurden exaktere Kriterien für Feuchtgebiete von regionaler Bedeutung vorgeschlagen, die
von folgenden Aspekten ausgehen:
a) Repräsentativität und Einmaligkeit, mit stärkerer Betonung des biogeographischen Herangehens
b) Vorkommen von Pflanzen und Tieren (geschützten Arten) mit stärkerer Betonung der Diversität der
Ökosysteme und Vollständigkeit der naturnahen Gemeinschaften;
c) die spezifische Bedeutung des Feuchtgebietes (Sammelplatz von Vögeln beim Zug, bedeutender
Ort für die Vermehrung von Amphibien) usw.

Eine Voraussetzung für die Erlangung eines solchen Kompromisses ist vor allem die Tatsache, daß
diese Probleme in einer größeren Gebietseinheit und somit auf mehreren Lokalitäten gelöst werden können . Es
ist ganz evident, daß es nicht möglich ist, einen einzigen, wenn auch großen Teich sowohl für wasserwirtschaftliche Zwecke, zu Erholungszwecken und gleichzeitig zur intensiven Fischzucht zu nutzen.
Der zweite Ausgangspunkt für die Beurteilung der ökonomischen Absichten, der Interessen des
Naturschutzes und der Nutzung der Teiche zu Erholungszwecken sollte die Forderung nach Erhaltung des „gesunden Funktionierens“ des Teichökosystems sein. Diese Forderung kann nicht nur auf das Erreichen einiger
Parameter der Wasserqualität beschränkt werden oder auf die Anwesenheit bestimmter Pflanzen- und Tierarten. Bei der Beurteilung der Funktion des Teichökosystems muß das gegebene Wassersammelbecken insgesamt als „Organismus“ bewertet werden, d.h. es muß der gesamte Metabolismus des Teiches beurteilt wer-
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Die Funktion, die die Teiche hatten und haben, hängt unmittelbar mit verschiedenen Bereichen der
menschlichen Tätigkeit zusammen. Eine Folge davon ist der häufige Interessenskonflikt bei der Nutzung der
Teiche. Eine Ursache dafür können unterschiedliche Anforderungen an das hydrologische Regime, die Wasserqualität, die Struktur der biotischen Komponente des Teichökosystems, an die Erholungsmöglichkeiten und
nicht zuletzt an die ökonomischen Ergebnisse der Teichwirtschaft sein. Trotz der Unvollständigkeit dieser Aufzählung von Interessen wird deutlich, daß der einzige Ausgangspunkt die Suche nach einem Kompromiß
entsprechend der konkreten Situation jeder Lokalität sein muß.
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Die Teichkomplexe im Gebiet des Beckens von TﬁeboÀ sind unikate Systeme von künstlichen Wassersammelbecken, die im Laufe der Jahrhunderte ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Landschaft geworden sind. Die Teiche waren und sind zweckorientierte Wasseranlagen, und ihre rationelle Bewirtschaftung ist
für ihre weitere Existenz unerläßlich. In Bezug auf die Nutzung der Teiche steht an erster Stelle die Fischzucht, und deshalb ist es das Hauptziel der Aktiengesellschaft Fischereibetrieb TﬁeboÀ, eine ökonomisch ertragreiche Fischproduktion zu sichern. Die Bedeutung der Teiche muß jedoch auch in breiterem Kontext gewürdigt werden. Die Teichkomplexe bestimmen in entscheidendem Maße das hydrologische Regime der
Oberflächengewässer im Becken von TﬁeboÀ und beteiligen sich in bedeutender Weise an der Gestaltung der
lokalen klimatischen Bedingungen. Die Teiche bilden in der Landschaft ein buntes Mosaik von Lebensräumen
für ein breites Spektrum von Pflanzen- und Tierarten, deren Zönosen in bedeutendem Maße ihren natürlichen
Charakter bewahrt haben. Die Erhaltung der ökologischen Funktion der Teiche stellt sowohl unter dem Aspekt
des Naturschutzes im Sinne der Konservierung bestimmter Werte als auch im Sinne der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts der Landschaft zweifellos eine wichtige gesellschaftliche und ökonomische Aufgabe
dar. Im Falle von bedeutenden Erholungs- und Kurzentren, zu denen TﬁeboÀ zweifellos gehört, muß auch die
ästhetische und Erholungsbedeutung in Betracht gezogen werden.

●
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den. Sofern die Produktionsprozesse im Gleichgewicht sind mit den Zersetzungsvorgängen, ist auch die Sauerstoffbilanz ausgewogen, und es kommt zu keinen großen Veränderungen des pH-Wertes des Wassers.
Eine solche Situation zeugt von einer guten Funktion der inneren Regulationsmechanismen, an denen sich
die mehr oder weniger stabilen Zönosen beteiligen. Sofern der Teich langfristig belastet ist durch ein Übermaß an Nährstoffen und organischen Substanzen (allmählich im Sammelbecken akkumuliert – innere Belastung oder durch äußere Einwirkung, wie z.B. Abschwemmungen und Düngung), kommt es zu einer Störung
des Gleichgewichts. Das Übergewicht der Zersetzungsprozesse führt zur Erschöpfung der Sauerstoffvorräte
zunächst in unmittelbarer Nähe des Grundes, später dann in der gesamten Wassersäule. Ein Übermaß an
Nährstoffen bewirkt eine übermäßige Produktion der pflanzlichen Komponente (zusammen mit einer Veränderung der Artenzusammensetzung) und nachfolgende Veränderungen in den Tierzönosen, aber auch in den
physikalisch-chemischen Parametern. Die Ausnutzung der enorm erhöhten Primärproduktion in der Nahrungskette von Zooplankton, Benthos und Fischen ist offenbar sehr gering. Die intensiven Lebensäußerungen des
Phytoplanktons, der Faseralgen oder der submersen Makrovegetation führen zur Verschlechterung der
Lebensbedingungen, zur Störung der Stabilität des Milieus in grundlegenden Parametern, wie z.B. Sauerstoffkonzentration und pH-Wert. Starke Schwankungen dieser Parameter beeinträchtigen das Funktionieren weiterer einzelner Zönosen, erhöhen die Tendenz zu Zersetzungsprozessen, zu Anaerobiose und zu allmählicher
Degradierung und zum Verlust der Regulationsfunktionen des Wasserökosystems. Die Notwendigkeit, die
ökologische Stabilität zu bewahren (d.h. das natürliche „gesunde Funktionieren“), muß deshalb als gemeinsame und notwendige Grundvoraussetzung für jegliche Überlegung über eine weitere Nutzung der Teiche begriffen werden. Der gegenwärtige Zustand der Teiche im Gebiet von TﬁeboÀ zeigt, daß gerade diese Forderung höchst aktuell ist.
Die Hauptprobleme des gegenwärtigen Standes
1. Der hohe Grad an Eutrophierung stellt das schwerwiegendste Problem dar, dass die Funktion des Teichökosystems ausgesprochen negativ beeinflußt und mittelbar mit anderen Problemen zusammenhängt.
1. Das Übermaß an Nährstoffen, vor allem N- und P-Verbindungen zusammen mit organischen Stoffen bewirkt:
a) die übermäßige Entwicklung des Phytoplanktons und das Entstehen von Wasserblüte,
b) die übermäßige Entwicklung von Faseralgen, eventuell auch der submersen Makrovegetation.
Als Folge davon kann es zu starken Schwankungen im pH-Wert und in der Konzentration von gelöstem Sauerstoff einschließlich eines Sauerstoffdefizits kommen.
2. Die Kumulation von organischer Masse im Teich sowohl aus den eigentlichen Produktionsprozessen (Phytoplankton, Makrovegetation) als vor allem aus den applizierten landwirtschaftlichen Düngemitteln ist die häufigste Ursache für ein länger andauerndes Sauerstoffdefizit in Situationen, wo die Primärproduktion der pflanzlichen Komponente den Bedarf der sich zersetzenden organischen Substanzen nicht decken kann (z.B. unter
dem Eis oder bei der Liquidierung des Phytoplanktons durch Fraß großer Büschelkrebse, sog. ReinwasserStadium).
3. Die intensive Photosynthese des Phytoplanktons, der Faseralgen, eventuell auch der submersen Makrovegetation bewirkt ein Ansteigen des pH-Wertes bis auf Werte von 10. In solch einer Situation kann es bei
den Fischen zu Kiemen-Nekrosen und Ammoniakvergiftungen kommen. Bei länger anhaltendem hohen pHWert kommt es zu einem Entweichen von Ammoniak in die Atmosphäre.
4. Die Zersetzung organischer Substanzen in den Sedimenten stimuliert die Denitrifikationsprozesse, was zu
einem weiteren Stickstoffverlust führen kann.
5. Teiche mit intensiver organischer Düngung haben eine Tendenz zur Unausgewogenheit in den Verhältnissen der biogenen Elemente (vor allem ein niedriges Verhältnis von N:P). Damit hängt das üppige Vorkom●
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men der Wasserblüte von Cyanobakterien zusammen. Diese sind potentiell toxische Organismen und stellen
deshalb ein ernstes hygienisches Risiko dar, das extrem große Schwankungen im pH-Wert und in der Sauerstoffkonzentration bewirkt. Sie sind für das Zooplankton nahrungsmäßig wenig geeignet und können potentiell direkte Gesundheitsschäden bei den Fischen bewirken.
6. Die Zersetzung organischer Substanzen, die zusammen mit der großen Biomasse des Phytoplanktons eine
ungenügende Erhellung der Wassersäule bewirkt, führt zu anaerobischen Bedingungen in den Sedimenten.
Folgen davon sind
a) große innere Belastung durch freigesetzte Nährstoffe,
b) eine potentiell höhere Mobilität einiger toxischer Stoffe (Schwermetalle),
c) mögliches Auftreten von Botulismus.

Eine entscheidende Maßnahme sollte die allgemeine Verringerung der Düngergaben sein. Weitere
Schritte wären:
– den Einsatz von Düngemitteln auf der Basis von Kenntnissen der Nährstoffsituation korrigieren, die Düngergaben gleichmäßiger über die Saison verteilen, die im Frühjahr übliche „Bevorratung“, d.h. den Einsatz
einmaliger großer Gaben, einschränken, die natürlichen Produktionsunterschiede der einzelnen Lokalitäten
respektieren;
– auf ähnliche Weise bei der Kalkung der Teiche vorgehen mit dem Ziel, sie zu beschränken und zu stabilisieren auf ein Niveau, das zum Ausgleich der Verluste notwendig ist;
– Kalken und Düngen auf bedeutenden litoralen Lokalitäten vermeiden;
– das trophische Niveau und die zweckmäßige Nutzung der Nährstoffe durch die Größe des eingesetzten Fischbesatzes regulieren, den Besatz der Nährstoffbelastung anpassen mit dem Ziel, einen mittelgroßen Wert
des Zooplanktons und eine Durchsichtigkeit im Ausmaß von 40-60 cm zu erreichen; nach dem Typ der
Lokalität, dem Verlauf der Saison individuell die Manipulation mit dem Wasser nutzen, durch Fütterung den
Freßdruck des Fischbesatzes auf das Zooplankton regulieren;
– die Teichsedimente in vielen Lokalitäten beseitigen, eventuell auch degradierte, verschlammte Litorale;
außer der Beseitigung von Nährstoffen wäre dadurch auch eine Eliminierung von Botulismusherden möglich. Die Beseitigung der Sedimente verlangt eine ökologisch behutsame Technologie (Saugbagger,
Respektierung der Bedeutung der Litorale, Beseitigung des Sediments außerhalb des Teichkatasters);
– früher angelegte Deponien, die den Charakter des Litorals stören, wenigstens teilweise umgestalten, Anfluggehölze und Ruderalvegetation beseitigen; auf ähnliche Weise die Außenränder des Litorals behandeln; durch
Plazieren von Manipulationsflächen und deren Regime die Verbreitung der Ruderalvegetation verhindern;
●
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Selbstverständlich lassen sich die Teiche praktisch durch keinerlei Maßnahmen in einen Zustand zurückversetzen, der der beinahe oligotrophen ursprünglichen Situation ähnlich wäre. Ebensowenig akzeptabel
ist aber eine weitere Erhöhung der Trophie. Die Verschlechterung der Wasserqualität als Folge der fortschreitenden Eutrophierung kann bald auch zu einem limitierenden Faktor auch für die Fischzucht werden. Man
muß sich heute klarmachen, daß die Methoden der Fischwirtschaft, die durch langandauernde Tendenzen der
Intensivierung der Fischzucht und jetzt besonders stark durch die ökonomischen Verhältnisse determiniert
sind, nicht grundsätzlich geändert werden können. Trotzdem lassen sich bestimmte Vorgangsweisen finden, die
zu einer Verbesserung der gegenwärtigen Situation und zu einer größeren wirtschaftlichen Effektivität führen.
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7. Das Übermaß an Nährstoffen und organischen Substanzen führt weitere Veränderungen in der Artenzusammensetzung der übrigen Zönosen herbei. Deutliche Folgen zeigen sich in der Artenzusammensetzung und
der allgemeinen Abnahme der submersen Makrovegetation. Nachgewiesen ist die Schädigung der Uferbestände des Schilfes infolge der hohen Belastung durch organische Substanzen. Die Strukturschädigung der
Litorale ermöglicht negative Veränderungen in der Artenzusammensetzung (Zunahme von Ruderalarten) und
bedeutet eine Störung der Pufferzone, die das freie Wasser des Teiches von den Einflüssen der unmittelbaren Umgebung trennt.

– die durch Deponien abgetrennten Randteile des Teiches als potentielle Refugien von aus den Teichen verschwundenen Feuchtgebietgesellschaften ansehen;
– auf den einzelnen Komplexen solche Kombinationen von Wirtschaftszyklen schaffen, die ein größeres Spektrum von Lebensbedingungen ermöglichen (größere Durchsichtigkeit, größeres Zooplankton).
Der gegenwärtige Zustand der Teiche im Gebiet von TﬁeboÀ ist ein Ergebnis sowohl der Bewirtschaftung durch das Fischereiwesen als auch der hiesigen Landwirtschaft, die mit dem Ziel der Intensivierung
über Jahrzehnte hin betrieben wurden. Heute versuchen wir, rückwirkend die wichtigsten ursächlichen Beziehungen zu erfassen und eine Situation zu beschreiben und zu begreifen, in der die Teiche bisher nicht gewesen sind. Die in diesem Kapitel beschriebenen Vorschläge gehen von unserer Kenntnis darüber aus, was
sich in der Teichbewirtschaftung abgespielt hat und welche gegenwärtigen Folgen daraus erwachsen. Wir
haben eine Reihe von Gründen für die Behauptung, daß die Regenerationsfähigkeit der Teichökosysteme
beträchtlich ist. Jedoch fehlen uns Beispiele, komplex durchgeführte mehrjährige Experimente mit einer vom
Menschen gelenkten Verschiebung der Trophie zurück zu einer geringeren Belastung. Wir wissen nicht, wie
rasch die Veränderungen sowohl auf dem Niveau der chemischen und physikalischen Parameter als vor
allem auch auf dem Niveau der Regenerierung wichtiger Zönosen verlaufen werden. Die ökonomische Auswertung einer solchen Studie muß notwendigerweise ihr unverzichtbarer Bestandteil werden.

●
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Teilprojekte sollten sich befassen
a) mit dem Verfolgen der Kontamination der Bodensedimente der Teiche und Wasserläufe als Indikatoren für
langfristige Verunreinigung des Wassermilieus durch Schwermetalle und in Spuren auftretende persistente
organische Schadstoffe (PCB, PAK u.a.); vorrangig sollten die Sedimente der westlichen Bucht des Teiches RoÏmberk beobachtet werden;
b) mit dem Einfluß des Auslassens der Teiche vor der Abfischung auf die Wasserqualität in den Wasserläufen
und mit der Bilanz der gesamten Verunreinigung aus diesen Quellen im Vergleich mit anderen Quellen;
c) mit der experimentellen Überprüfung des Einflusses einer wesentlichen Verringerung der Düngungsintensität der Teiche (und den Veränderungen im Fischbesatz) auf die Hauptparameter der Wasserqualität
einschließlich der Untersuchung von rückwirkender Freisetzung von Nährstoffen aus den Sedimenten; mit
der Einschätzung der ökonomischen und ökologischen Folgen;
d) mit dem systematischen Erfassen und Verfolgen wichtiger Parameter (Wasserqualität, Zustand bedeutender Zönosen in entscheidenden Lokalitäten /Nationales Naturschutzgebiet, Naturschutzgebiet, stark belastete Lokalitäten/).
Als Ergebnisse sollten dann vorliegen reale Limits für die Bewertung der Trophie im Hinblick auf die
biotische Komponente nach den Kategorien der Teiche und nach der Beziehung zum Grad des Naturschutzes, die so vorgeschlagen werden, daß ihre Erreichung real ist und dem nötigen Trend der erforderlichen
Veränderungen entspricht.
Auf der Basis der solcherart gewonnenen Ergebnisse sollten initiiert werden:
Verhandlungen zur Änderung der Legislative mit dem Ziel, die administrative Vorgangsweise durch Entscheidungen entsprechend der sachlichen Situation zu ersetzen, d.h. nach der Nährstoffkonzentration und den
Limitwerten;
Änderungen in der Legislative in Hinblick auf die Einordnung der Teichsedimente zu den Abfällen.
Im Rahmen des Landschaftsschutzgebietes (eventuell auch der IUCN oder des WI) sollte ein beratendes Organ zur Lösung und Koordinierung dieser Aufgaben geschaffen werden, das die Suche nach Wegen
der finanziellen Deckung unterstützen würde.

●
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Der Charakter der Landschaft im Gebiet von TﬁeboÀ wurde bereits im Mittelalter durch die Tätigkeit
des Menschen bedeutend verändert. Über die Jahrhunderte hin formierten sich neue landschaftliche Elemente und es bildete sich das harmonische Gleichgewicht einer vom Menschen bewirtschafteten Landschaft heraus. Gerade diese Tatsache ist der Grund für die Aufnahme des Landschaftsschutzgebietes TﬁeboÀsko in das
Weltnetz der Biosphärenreservate der UNESCO. Die Erhaltung dieses Gleichgewichts sollte ein einigendes
Element und ein grundlegendes, unanzweifelbares Kriterium für die Bewertung aller menschlichen Aktivitäten
in diesem Gebiet sein.

●

12. DIE NUTZUNG DER TEICHE IM T¤EBO≈SKO

●

175 ●

13. èéëíéüççé èéÑÑÖêÜàÇÄÖåÄü ùäëèãìÄíÄñàü Ç áÄèéÇÖÑçéâ
åÖëíçéëíà à ÅàéëîÖêàóÖëäéå áÄèéÇÖÑçàäÖ íêÜÖÅéçúëäé
èÛ‰˚, ÔeËÏÛ˘eÒÚ‚eÌÌÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚eÌÌ˚e ‚Ó‰Óx‡ÌËÎË˘‡ Ò eÒÚeÒÚ‚eÌÌ˚Ï ‰ÌÓÏ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËeÏ
‰Îﬂ e„ÛÎËÓ‚ÍË ÛÓ‚Ìﬂ ‚Ó‰˚, ËÏe˛Ú ÍÓÏe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚eÌÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË ÌeÓÒÔÓËÏÓe ÁÌ‡˜eÌËe Ò ÚÓ˜ÍË
ÁeÌËﬂ ‰Ë‚eÁËÚ˚ ˝ÍÓÒËÒÚeÏÓ‚, ÍÓÚÓ˚e Ó·‡ÁÛ˛Ú, ‡ Ú‡ÍÊe ‚ÒeÈ ÚeËÚÓËË ‚ÓÓ·˘e. ç‡ ÚeËÚÓËË
Òe„Ó‰Ìﬂ¯ÌeÈ óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍË ‚ÓÁÌËÍÎË ‚ ÏÌÓ„Ëx Ó·Î‡ÒÚﬂx ÍÓÏe ÓÚ‰eÎ¸Ì˚x ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚x
ÔÛ‰Ó‚ Ó·¯ËÌ˚e ÒËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰Ó‚. Ç 16 ÒÚÓÎeÚËË, ÍÓ„‰‡ Á‡ÎÓÊeÌËe ÔÛ‰Ó‚ Û Ì‡Ò ‰ÓÒÚË„ÎÓ ‚e¯ËÌ˚,
Á‡ÌËÏ‡ÎË ‚Ó‰ÓeÏ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ óexËË 180 000 „eÍÚ‡Ó‚. çeÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Òe„Ó‰Ìﬂ ‰ÓÒÚË„‡eÚ Ó·˘‡ﬂ
ÔÎÓ˘‡‰¸ ÔÛ‰Ó‚ ‚ óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍe ‚Òe„Ó ÎË¯¸ Ó‰ÌÛ ÚeÚ¸˛ ˜‡ÒÚ¸, ÓÌË Ôe‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÒÓ·ÓÈ
ÁÌ‡˜ËÏ˚e ÏeÒÚ‡ Ì‡xÓÊ‰eÌËﬂ ˜‡ÒÚÓ ˆeÌÌ˚x ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚x ‡ÒÚËÚeÎ¸Ì˚x Ë ÊË‚ÓÚÌ˚x ÒÓÓ·˘eÒÚ‚ Ë Ë„‡˛Ú
·ÓÎ¸¯Û˛ ÓÎ¸ Ë Ò ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ ÒÓx‡ÌeÌËﬂ ÓÔe‰eÎeÌÌÓÈ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ÏeÒÚÌÓÒÚË, Ó˜Ë˘eÌËﬂ ‚Ó‰˚,
ÓÚ‰˚x‡ Ë ˝ÒÚeÚËÍË.

Ç óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍe ·˚Î‡ e‡ÎËÁ‡ˆËﬂ ÔÓeÍÚ‡ ‰Ó‚eeÌ‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ eÔeÁeÌÚ‡ˆËË àìñç.
óe¯ÒÍÓÏÛ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓÏÛ ˆeÌÚÛ àìñç – ÇÒeÏËÌÓÏÛ ÒÓ˛ÁÛ Á‡˘ËÚ˚ ÔËÓ‰˚ ‚ è‡„e. éˆeÌÍ‡
ÔÛ‰Ó‚ ‚ óê Ò ‚˚¯e ÔË‚e‰eÌÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ ÓÒÛ˘eÒÚ‚ÎﬂeÚÒﬂ ‚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜eÒÚ‚e Ò óe¯ÒÍËÏ ê‡ÏÒ‡ÒÍËÏ ÍÓÏËÚeÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡Ì ‚ Ùe‚‡Îe 1994 „Ó‰‡ Ò ˆeÎ¸˛ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Û Ì‡Ò ÑÓ„Ó‚Ó
Ó Á‡˘ËÚe ÚÓÔeÈ ÏeÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ, Í‡Í Òe‰˚ ‰Îﬂ ‚Ó‰ÌÓÈ ÔÚËˆ˚ (ê‡ÏÒ‡ÒÍÛ˛ ÍÓÌ‚eÌˆË˛).
äÓÎÎeÍÚË‚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‰ÓÍÚÓ‡ àÊË üÌ‰˚, ‚˚·‡Î Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔÓ‰xÓ‰ﬂ˘Û˛ ‰Îﬂ
ËÒÒÎe‰Ó‚‡ÌËﬂ ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚e‰eÌËﬂ xÓÁﬂÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÛ‰‡x ‚ óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍe ‚ áå Ë Åá
íÊe·ÓÌ¸ÒÍÓ. áÌ‡˜eÌËe íÊe·ÓÌ¸ÒÍ‡ Í‡Í ÏÓ‰eÎÓ‚ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ò ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ ‚e‰eÌËﬂ xÓÁﬂÈÒÚ‚‡ Ì‡
ÔÛ‰‡x ‚ Ì‡¯eÈ ˜‡ÒÚË e‚ÓÔeÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌeÌÚ‡ ÓÔﬂÚ¸ ÔÓ‰Ú‚e‰ËÎ‡ Ó·ÒÚÓﬂÚeÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ ÒÓÁ˚‚ ÏeÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒeÏËÌ‡‡ ‚ ‡ÏÍ‡x Ì‡Á‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÓeÍÚ‡ Òe„Ó‰Ìﬂ¯ÌeÈ Ö‚ÓÔeÈÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ àìñç ·˚ÎÓ
‰Ó‚eeÌÓ âe¯ÒÍÓÏÛ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓÏÛ ˆeÌÚÛ àìñç.
Ç xÓ‰e ÔÓeÍÚ‡ Ú‡„Ë˜eÒÍË ÔÓ„Ë· ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚe 36 ÎeÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚeÎ¸ ÍÓÎÎeÍÚË‚‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ àÊË
üÌ‰‡, ÏÌÓ„ÓÎeÚÌËÈ Á‡‚e‰Û˛˘ËÈ ìÔ‡‚ÎeÌËﬂ áé Ë Åá íÊe·ÓÌ¸ÒÍÓ Ë ‚˚‰‡˛˘ËÈÒﬂ ÒÔeˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ
˝ÍÓÎÓ„ËË ÔÛ‰Ó‚ Ë ÛÔ‡‚ÎﬂeÏÓ„Ó ÛxÓ‰‡ Á‡ ÌËÏË. í‡Í Í‡Í ÌeÒÏÓÚﬂ Ì‡ ‡·Ó˜Û˛ Á‡ÌﬂÚÓÒÚ¸ ÔËÌﬂÎ
ÛÔ‡‚ÎeÌËe ÍÓÎÎeÍÚË‚ÓÏ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‰ÓÍÚÓ ãË·Ó èex‡, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Ì‡ÛÍ, Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚eÒ¸ ÔÓeÍÚ ‚ ‡ÁÛÏÌ˚È ÒÓÍ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸.
●
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í‡Í Í‡Í àìñç – ÇÒeÏËÌ˚È ÒÓ˛Á Á‡˘ËÚ˚ ÔËÓ‰˚ ÒÚ‡‡eÚÒﬂ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ, ÏeÚÓ‰Ë˜eÒÍË Ë ‚
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ ÓÚÌÓ¯eÌËË ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÔË Ô‡ÍÚË˜eÒÍÓÈ Á‡˘ËÚe ·ËÓÎÓ„Ë˜eÒÍÓ„Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚x
˜‡ÒÚﬂx ÏË‡, ˝ÚÓÚ ÔÓeÍÚ ÒÚ‡Î ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï ‚ÍÎ‡‰ÓÏ ‰Îﬂ ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡eÏÓÈ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Úe„ËË
Á‡˘ËÚ˚ ·ËÓ‰Ë‚eÁËÚ˚ ‚ óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍe. äÓÌÍeÚÌ˚Ï eÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚ÍÎ˛˜eÌËe
óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Ö‚ÓÔeÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜eÒÍÓÈ ÒeÚË (ÖÖñéçÖí), ‡ ee ÔÓÒe‰ÌË˜eÒÚ‚ÓÏ Ë ‚
Ö‚ÓÔeÈÒÍÛ˛ ÒÚ‡Úe„Ë˛ ·ËÓÎÓ„Ë˜eÒÍÓ„Ó Ë ÚeËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ ÔËÌﬂÚÓÈ ÚeÚ¸eÈ Ö‚ÓÔeÈÒÍÓÈ ÍÓÌÙeeÌˆËeÈ ÏËÌËÒÚÓ‚ ÓÍÛÊ‡˛˘eÈ Òe‰˚ ‚ ÓÍÚﬂ·e 1995 „. ‚ ëÓÙËË.
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Ç 1993 „Ó‰Û Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÓ ‚eÏﬂ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓe‚ÓÔeÈÒÍ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ àìñç – ÇÒeÏËÌ˚È ÒÓ˛Á
Á‡˘ËÚ˚ ÔËÓ‰˚ Ó‰ÌÓ‚eÏeÌÌÓ ‚ èÓÎ¸¯e, ÇeÌ„ËË, ‚ ëÎÓ‚‡ÍËË Ë ‚ óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍe ÔÓeÍÚ éˆeÌÍË
ÙÛÌÍˆËË Ë ‚e‰eÌËﬂ xÓÁﬂÈÒÚ‚‡ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎeÌÌ˚x ÔÛ‰‡x Òe‰ÌeÈ Ö‚ÓÔ˚ Ò ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ ÓÍÛÊ‡˛˘eÈ
Òe‰˚ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÍË. Ö„Ó „Î‡‚ÌÓÈ ˆeÎ¸˛ ÒÚ‡Î‡ ÓˆeÌÍ‡ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚x ‰‡ÌÌ˚x Ó ÔÛ‰‡x Ò ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ
Óx‡Ì˚ ÔËÓ‰˚ Ë ÔÓÏ˚¯ÎeÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ˚·, ‡ Ú‡ÍÊe ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ôe‰ÎÓÊeÌËﬂ ÏÓ‰eÎË Ëx
ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‰eÊË‚‡eÏÓ„Ó, ‡ÁÛÏÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ. ÇÒﬂ ‡·ÓÚ‡ ÒÚ‡Î‡ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ·ÓÎee
¯ËÓÍÓ„Ó ÔÓ‰xÓ‰‡, ÓÁÌ‡˜‡eÏÓ„Ó ‚ ÒÓ„Î‡ÒËË Ò Ô‡ÍÚËÍÓÈ ‚ ÌeÍÓÚÓ˚x ÒÚ‡Ì‡x Ö‚ÓÔeÈÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘eÒÚ‚‡
Í‡Í ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÚ‡Úe„Ëﬂ Á‡˘ËÚ˚ ÔËÓ‰˚. é·¯ËÌ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡, ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ ÓÚÌÓ¯eÌËË
ÔÓ‰‰eÊË‚‡eÏ‡ﬂ ÏËÌËÒÚeÒÚ‚ÓÏ ÒeÎ¸ÒÍÓ„Ó xÓÁﬂÈÒÚ‚‡, Á‡·ÓÚ˚ Ó ÔËÓ‰e Ë ˚·Ó‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÉÓÎ‡Ì‰ÒÍÓ„Ó
ÍÓÓÎe‚ÒÚ‚‡, Ìe ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚ e‡Î¸ÌÓÒÚË ÓÚ‰‡ÎeÌÌÓÈ ‡Î¸ÚeÌ‡ÚË‚ÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚eÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
ÔËÓ‰˚, ‡ Ì‡Ó·ÓÓÚ ÒÚ‡‚ËÚ Ôee‰ ÒÓ·ÓÈ ˆeÎ¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂx óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍË ‚ÒeÒÚÓÓÌÌe ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÓÊËÚeÎ¸Ì˚È ÓÔ˚Ú ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì˚ Ò ‡Á‚ËÚÓÈ Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ Á‡·ÓÚÓÈ Ó ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ Òe‰Û.

èe‰Î‡„‡eÏ‡ﬂ ‡·ÓÚ‡ Ôe‰ÒÚ‡‚ÎﬂeÚ ÒÓ·ÓÈ ÓÒÌÓ‚Ì˚e eÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ÔËÓ·eÚeÌÌ˚e ‚ ‡ÏÍ‡x
ÔÓeÍÚ‡ ‚ óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍe ÓÚ Ë˛Ìﬂ 1993 „Ó‰‡. å˚ e¯ËÎË ee ÔÓÒ‚ﬂÚËÚ¸ Ô‡ÏﬂÚË àÊË üÌ‰˚. Ç ÓÚÎË˜ËË ÓÚ ‰Û„Ëx ÒÚ‡Ì, ‚ ÍÓÚÓ˚x ‚˚¯eÛÔÓÏﬂÌÛÚ˚È ÔÓeÍÚ ÓÒÛ˘eÒÚ‚ÎﬂeÚÒﬂ (ÇeÌ„Ëﬂ, èÓÎ¸¯‡,
ëÎÓ‚‡ÍËﬂ), Û Ì‡Ò Ìe ·˚ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚Ò‚ﬂÁË Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜eÒÚ‚ÓÏ ÔÛ‰Ó‚ ÓˆeÌËÚ¸ ÁÌ‡˜eÌËe ‚Òex ˝ÚËx
‚Ó‰Óx‡ÌËÎË˘ Ò ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ ·ËÓ‰Ë‚eÁËÚ˚, ‡ Ú‡ÍÊe ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ÏeÒÚÌÓÒÚË. éˆeÌÍ‡
ÔÛ‰Ó‚ Ë ÒËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰Ó‚ ‚ óe¯ÒÍÓÈ eÒÔÛ·ÎËÍe ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÒxÓ‰ËÚ ËÁ Ìe‰‡‚ÌÓ ËÁ‰‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
óe¯ÒÍÓ„Ó ê‡ÏÒ‡ÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚeÚ‡, Ôe‰ÓÒÚ‡‚ÎeÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚e Ó·¯ËÌÓÈ ËÌ‚eÌÚ‡ËÁ‡ˆËË, Ò·Ó‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰‡ÌÌ˚x ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ÚÓÔﬂx Û Ì‡Ò (ÉìÑÖñ Ë ÍÓÎ. 1995).
ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‡‚ÚÓÒÍËÈ ÍÓÎÎeÍÚË‚ ‡Á‰eÎﬂeÚ ÚÓÔË ‚ óê Ì‡ ˜eÚ˚e ÓÒÌÓ‚Ì˚e Í‡Úe„ÓËË:
1) ÚÓÔË ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛˘Ëe ÍËÚeËË ê‡ÏÒ‡ÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ (ÑÓ„Ó‚Ó‡ Ó Á‡˘ËÚe ÚÓÔeÈ ÏeÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÁÌ‡˜eÌËﬂ, ÓÒÓ·eÌÌÓ Í‡Í ÏeÒÚ „‰e „ÌeÁ‰ËÚÒﬂ ‚Ó‰Ì‡ﬂ ÔÚËˆ‡) ‰Îﬂ ‚ÍÎ˛˜eÌËﬂ ‚Ó ‚ÒeÏËÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ÚÓÔeÈ
ÏeÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ (ÚÓÔË ÏeÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ)

●
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2) ÚÓÔË Ì‡‰e„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ (Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ Ú‡ÍÊe Òe‰Ìee‚ÓÔeÈÒÍÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ)
Ç ˝ÚÛ Í‡Úe„ÓË˛ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ ÏeÒÚ‡ ÔeËÏÛ˘eÒÚ‚eÌÌÓ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÒÓ ÁÌ‡˜eÌËeÏ ˜‡ÒÚÓ Ôe‚˚¯‡˛˘ËÏ ‡ÏÍË óê (˝ÚÓ ÚeËÚÓËË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó, ‡ Ú‡ÍÊe Òe‰Ìee‚ÓÔeÈÒÍÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ). ë˛‰‡
ÔËÌ‡‰ÎeÊ‡Ú ‚Òe ÚÓÔË Ó·˙ﬂ‚ÎeÌÌ˚e Á‡ÍÓÌÓÏ óçä ÌÓÏe 114/1992 ë‚Ó‰‡ Á‡ÍÓÌÓ‚ Ó Á‡˘ËÚe ÔËÓ‰˚ Ë
ÏeÒÚÌÓÒÚË Í‡Í Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚e ÔËÓ‰Ì˚e Á‡ÔÓ‚e‰ÌËÍË, ‚ÍÎ˛˜eÌÌ˚e ‚ ÏeÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚e ËÌ‚eÌÚ‡ËÁ‡ˆËË
(Ì‡Ô. àÇÄ) Ë ÚeËÚÓËË Ò ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÚÓÔﬂÌ˚ÏË ˝ÍÓÒËÒÚeÏ‡ÏË, ‡ÒÚËÚeÎ¸Ì˚ÏË Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË
ÒÓÓ·˘eÒÚ‚‡ÏË Ë ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË ‚Ë‰Ó‚ ËÎË ˆeÎ˚x ÙËÚÓˆeÌÓÁÓ‚ Ë ÁÓÓˆeÌÓÁÓ‚.
3) ÚÓÔË e„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ
èË‚Ó‰ËÏ‡ﬂ ËÌ‚eÌÚ‡ËÁ‡ˆËﬂ ‚ÍÎ˛˜‡eÚ ‚ ˝ÚÛ Í‡Úe„ÓË˛ ÚeËÚÓËË ÁÌ‡˜ËÏ˚e Ò ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ ·ÓÎ¸¯Ëx
ÚeËÚÓË‡Î¸Ì˚x ÍÓÏÔÎeÍÒÓ‚, Ú. e. ÚÓÔË, Á‡˘Ë˘‡eÏ˚e Í‡Í ÔËÓ‰Ì˚e Á‡ÔÓ‚e‰ÌËÍË Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚e
ÔËÓ‰Ì˚e Ô‡ÏﬂÚÌËÍË, ‡ Ú‡ÍÊe ÚeËÚÓËË, Ìe Á‡˘Ë˘‡eÏ˚e ËÎË ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ eÍÓÏeÌ‰ÛeÏ˚e,
ÔËÓ‰Ì‡ﬂ ˆeÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚x ‰‡eÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÍÎ˛˜eÌËﬂ Ëx ‚ ÒËÒÚeÏÛ Á‡˘Ë˘‡eÏ˚x ÚeËÚÓËÈ Ï‡Î˚x
ÔÎÓ˘‡‰eÈ.
4) ÚÓÔË ÏeÒÚÌÓ„Ó (ÎÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó) ÁÌ‡˜eÌËﬂ
á‡ ÚÓÔË ÏeÒÚÌÓ„Ó (ÎÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó) ÁÌ‡˜eÌËﬂ Ò˜ËÚ‡eÚ ÒÔËÒÓÍ óe¯ÒÍÓ„Ó ê‡ÏÒ‡ÒÍÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ ÏeÒÚ‡, ÁÌ‡˜eÌËe ÍÓÚÓ˚x ÓˆeÌeÌÓ, Í‡Í ÛÁÍÓ e„ËÓÌ‡Î¸ÌÓe (‚ ‡ÏÍ‡x ‡ÈÓÌ‡ ËÎË áé). ÇÍÎ˛˜eÌ˚ ‚ ‰‡ÌÌÛ˛
Í‡Úe„ÓË˛ ·˚ÎË Ë ÚÓÔË, ÍÓÚÓ˚e ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ ·Û‰Û˛˘eÏ ÓˆeÌeÌ˚ ‚ ·ÓÎee ‚˚ÒÓÍËx Í‡Úe„ÓËﬂx.
ÇÍÎ˛˜eÌËe ÔÛ‰‡ ËÎË ÒËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰Ó‚ Í‡Í àÇÄ (Important Bird Area. áÌ‡˜ËÏ‡ﬂ ÔÚË˜¸ﬂ ÚeËÚÓËﬂ), Ó·˙ﬂ‚ÎeÌÌ˚e ‚ 1989 „Ó‰Û ÚÓ„‰‡¯ÌeÈ ICBP (åeÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÒÓ‚eÚÓÏ Á‡˘ËÚ˚ ÔÚËˆ, Òe„Ó‰Ìﬂ BirdLiffe International) Ò ˆeÎ¸˛ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ Ò ÓÌËÚÓÎÓ„Ë˜eÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ ÏeÒÚ‡ Ó·˘ee‚ÓÔeÈÒÍÓ„Ó
ÁÌ‡˜eÌËﬂ, ÓÚ‚e˜‡eÚ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ Í 1. 10. 1995 „Ó‰‡ (ÉéêÄ, äÄçûX Ë ÍÓÎ. 1992)
äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËﬂ ÏeÒÚ ÔÓ ÌÓ‚˚Ï ÍËÚeËﬂÏ Bird Life International, ÍÓÚÓ‡ﬂ ·˚Î‡ ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡Ì‡
Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ee ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ó ‚ÒeÏ ÏËe, Ìe ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Ì‡¯eÏ ÍÓÌÚËÌeÌÚe,
·Û‰eÚ ‚ óê ÔÓ‚e‰eÌ‡ ‚ ‡ÏÍ‡x e‚ËÁËË e‚ÓÔeÈÒÍÓ„Ó ÒÔËÒÍ‡ IBA ‚ ÔeËÓ‰ 1996 – 1997 (ÉéêÄ 1995).
èe‰ÔÓÎ‡„‡eÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‚ ‰‡Î¸ÌeÈ¯eÏ ËÁ‰‡ÌËË ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ·Û‰ÛÚ ÚÓÔË Ë ÏeÎÍËe ‚Ó‰˚ ‚ óê, Ú.e. Ë ÔÛ‰˚, ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚË Í‡Úe„ÓËË:
1) ÚÓÔË ÏeÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ (å) – ÚÓÔË ‚ÍÎ˛˜eÌÌ˚e ‚ ÒÔËÒÓÍ ÚÓÔeÈ ê‡ÏÒ‡ÒÍÓÈ ÍÓÌ‚eÌˆËË
2) ÚÓÔË e„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ (ê) – ‚eÓﬂÚÌÓ ‚Òe ‡Ìee Ì‡‰e„ËÓÌ‡Î¸Ì˚e Ë ˜‡ÒÚ¸ e„ËÓÌ‡Î¸Ì˚x ÚÓÔeÈ
3) ÚÓÔË ÏeÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ (ã)

●
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ë ˝ÚÓÈ ˆeÎ¸˛ ·˚ÎË Ôe‰ÎÓÊeÌ˚ ·ÓÎee ˝ÍÁ‡ÍÚÌ˚e ÍËÚeËË ‰Îﬂ ÚÓÔeÈ e„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ,
ËÒxÓ‰ﬂ˘Ëe ËÁ ÒÎe‰Û˛˘Ëx ÚÓ˜eÍ ÁeÌËﬂ:
‡) Ò ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ eÔeÁeÌÚ‡ÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÒËÎ¸Ìee ÔÓ‰˜eÍË‚‡eÚ ‰Ë‚eÁËÚÛ ˝ÍÓÒËÒÚeÏ Ë ÔÓÎÌÓÚÛ ·ÎËÁÍËx ÔËÓ‰e ÒÓÓ·˘eÒÚ‚.
‚) ÒÔeˆËÙË˜eÒÍÓe ÁÌ‡˜eÌËe ÚÓÔË (ÏeÒÚÓ Ò·Ó‡ ÔÚËˆ˚ ÔË ÔeeÎeÚ‡x, ÁÌ‡˜ËÏÓe ÏeÒÚÓ ‡ÁÏÌÓÊeÌËﬂ ÁeÏÌÓ‚Ó‰Ì˚x ÊË‚ÓÚÌ˚x) Ë Ú.Ô.

èe‰ÔÓÎÓÊeÌËeÏ ‰Îﬂ ‰ÓÒÚËÊeÌËﬂ Ú‡ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÓÏËÒ‡ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ÔeÊ‰e ‚Òe„Ó Ó·ÒÚÓﬂÚeÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ
˝ÚË ÔÓ·ÎeÏ˚ ÏÓÊÌÓ e¯ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÚeËÚÓË‡Î¸ÌÓÏ ÍÓÏÔÎeÍÒe, ‡ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‚ ÌeÒÍÓÎ¸ÍËx
ÏeÒÚ‡x. ëÓ‚e¯eÌÌÓ Ó˜e‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ, ‰‡Êe ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÛ‰, Ìe‚ÓÁÏÓÊÌÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ‚Ó‰ÓeÏ ‰Îﬂ ˆeÎeÈ ‚Ó‰ÌÓ„Ó xÓÁﬂÈÒÚ‚‡, ‰Îﬂ ÓÚ‰˚x‡ Ë Ó‰ÌÓ‚eÏeÌÌÓ ‰Îﬂ ËÌÚeÌÒË‚ÌÓ„Ó ˚·ÌÓ„Ó xÓÁﬂÈÒÚ‚‡.
ÇÚÓÓÈ ËÒxÓ‰ÌÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ‰Îﬂ ÓˆeÌÍË xÓÁﬂÈÒÚ‚eÌÌ˚x Á‡Ï˚ÒÎÓ‚, ËÌÚeeÒÓ‚ Á‡˘ËÚ˚ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰Îﬂ ÓÚ‰˚x‡ ÔÛ‰Ó‚ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Úe·Ó‚‡ÌËe ÒÓx‡ÌeÌËﬂ ”Á‰ÓÓ‚Ó„Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ”
˝ÍÓÒËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰Ó‚. ùÚÓ Úe·Ó‚‡ÌËe Ìe‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‰ÓÒÚËÊeÌËe ÌeÍÓÚÓ˚x
Ô‡‡ÏeÚÓ‚ Í‡˜eÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëe ÓÔe‰eÎeÌÌ˚x ‚Ë‰Ó‚ ‡ÒÚeÌËÈ Ë ÊË‚ÓÚÌ˚x. èË ÓˆeÌÍe
ÙÛÌÍˆËË ˝ÍÓÒËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰‡ ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ ÓˆeÌËÚ¸ ‚ Ó·˘eÏ ‰‡ÌÌ˚È ‚Ó‰ÓeÏ Í‡Í ”Ó„‡ÌËÁÏ”, Ú.e. ÓˆeÌËÚ¸
Ó·˘ËÈ ÏeÚ‡·ÓÎËÁÏ ‚Ó‰ÓeÏ‡. ÖÒÎË ÔÓ‰ÛÍˆËÓÌÌ˚e ÔÓˆeÒÒ˚ Ì‡xÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ‡‚ÌÓ‚eÒËË Ò ÔÓˆeÒÒ‡ÏË
‡ÁÎÓÊeÌËﬂ, ‚ ‡‚ÌÓ‚eÒËË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ë ÍËÒÎÓÓ‰Ì˚È ·‡Î‡ÌÒ Ë ÌeÔÓËÒxÓ‰ﬂÚ ·ÓÎ¸¯Ëe ËÁÏeÌeÌËﬂ pH
‚Ó‰˚. í‡Í‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ Ò‚Ë‰eÚeÎ¸ÒÚ‚ÛeÚ Ó xÓÓ¯eÈ ÙÛÌÍˆËË ‚ÌÛÚeÌÌËx e„ÛÎﬂˆËÓÌÌ˚x Ïex‡ÌËÁÏÓ‚ ‚
ÍÓÚÓ˚x ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËe ·ÓÎee ÏeÌee ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚e ÒÓÓ·˘eÒÚ‚‡. ÖÒÎË ‚Ó‰ÓeÏ Ì‡xÓ‰ËÚÒﬂ ‰ÓÎ„Ó‚eÏeÌÌÓ ÔÓ‰ Ì‡„ÛÁÍÓÈ ËÁÎË¯Í‡ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚ Ë Ó„‡ÌË˜eÒÍËx ‚e˘eÒÚ‚ (ÔÓÒÚeÔeÌÌÓ
‡ÍÍÛÏÛÎËÓ‚‡ÌÌ˚x ‚ ‚Ó‰ÓeÏe – ‚ÌÛÚeÌÌﬂﬂ Ì‡„ÛÁÍ‡ ËÎË ËÁ ÓÍÛÊ‡˛˘eÈ Òe‰˚ – ÒÏ˚‚˚, Û‰Ó·eÌËﬂ)
ÔÓËÁÓÈ‰eÚ Ì‡Û¯eÌËe ‡‚ÌÓ‚eÒËﬂ. èeÓ·Î‡‰‡ÌËe ÔÓˆeÒÒÓ‚ ‡ÁÎÓÊeÌËﬂ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ÔË˜ËÌÓÈ
ËÁ‡ÒxÓ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÍËÒÎÓÓ‰‡ ÒÌ‡˜‡Î‡ ËÁ ÌeÔÓÒe‰ÒÚ‚eÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ‰Ì‡, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë ‚Ó ‚ÒeÏ ‚Ó‰ÌÓÏ
ÒÚÓÎ·ˆe. àÁÎË¯eÍ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ÔË˜ËÌÓÈ Ò‚exÔÓ‰ÛÍˆËË ‡ÒÚËÚeÎ¸ÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ
˜‡ÒÚË (ÒÓ‚ÏeÒÚÌÓ Ò ËÁÏeÌeÌËeÏ ‚Ë‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡) Ë ÔÓÒÎe‰Û˛˘Ëe ËÁÏeÌeÌËﬂ ‚ ÊË‚ÓÚÌ˚x
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îÛÌÍˆËË, ÍÓÚÓ˚e ÔÛ‰˚ ËÏeÎË Ë ËÏe˛Ú, Ò‚ﬂÁ‡Ì˚ ÌeÔÓÒe‰ÒÚ‚eÌÌÓ Ò ‡ÁÌ˚ÏË Ó·Î‡ÒÚﬂÏË
˜eÎÓ‚e˜eÒÍÓÈ ‰eﬂÚeÎ¸ÌÓÒÚË. ëÎe‰ÒÚ‚ËeÏ ˝ÚÓ„Ó ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ˜‡ÒÚÓe ÒÓ‚Ô‡‰eÌËe ‡ÁÌ˚x ËÌÚeeÒÓ‚ ÔË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔÛ‰Ó‚. èË˜ËÌÓÈ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡ÁÌ˚e Úe·Ó‚‡ÌËﬂ Í „Ë‰ÓÎÓ„Ë˜eÒÍÓÏÛ eÊËÏÛ, Í‡˜eÒÚ‚Û
‚Ó‰˚, ÒÚÛÍÚÛe ·ËÓÚË˜eÒÍÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˝ÍÓÒËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰Ó‚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰Îﬂ ÓÚ‰˚x‡ Ë Ìe
‚ ÔÓÒÎe‰Ì˛˛ Ó˜ee‰¸ Í ˝ÍÓÌÓÏË˜eÒÍËÏ eÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï xÓÁﬂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ Ì‡ ÔÛ‰‡x. çeÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˝ÚÓÚ
ÌeÔÓÎÌ˚È Ôee˜eÌ¸ ËÌÚeeÒÓ‚ ﬂÒÌÓ, ˜ÚÓ e‰ËÌÒÚ‚eÌÌÓÈ ËÒxÓ‰ÌÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ÔÓËÒÍ ÍÓÏÔÓÏËÒ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚eÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÌÍeÚÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËeÈ Í‡Ê‰Ó„Ó ÏeÒÚ‡.
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ëËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰Ó‚ íÊe·ÓÌ¸ÒÍÓÈ ÍÓÚÎÓ‚ËÌ˚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÒËÒÚeÏ‡ÏË ‚Ó‰ÓeÏÓ‚,
ÍÓÚÓ˚e ‚ Úe˜eÌËË ÒÚÓÎeÚËÈ ÒÚ‡ÎË ÌeÓÚ‰eÎËÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÏeÒÚÌÓÒÚË. èÛ‰˚ ·˚ÎË Ë ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ee ‚eÏﬂ
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÒÔeˆË‡Î¸Ì˚Ï ‚Ó‰Ì˚Ï ÒÓÓÛÊeÌËeÏ Ë Ëx ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓÈ
‰Îﬂ Ëx ‰‡Î¸ÌeÈ¯e„Ó ÒÛ˘eÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ. ë ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÔÛ‰Ó‚ Ì‡ Ôe‚ÓÏ ÏeÒÚe ÒÚÓËÚ
˚·Ó‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ „Î‡‚ÌÓÈ ˆeÎ¸˛ ‡ÍˆËÓÌeÌÓ„Ó Ó·˘eÒÚ‚‡ ˚·ÌÓ„Ó ÔÓÏ˚ÒÎ‡ íÊe·ÓÌ¸ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ
Ó·eÒÔe˜eÌËe ˝ÍÓÌÓÏË˜eÒÍË ‚˚„Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ˚·˚. áÌ‡˜eÌËe ÔÛ‰Ó‚ Ó‰Ì‡ÍÓ ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ ÓˆeÌË‚‡Ú¸
Ë ‚ ·ÓÎee ¯ËÓÍËx ÓÚÌÓ¯eÌËﬂx. ëËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰Ó‚ e¯‡˛˘ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÓÔe‰eÎﬂ˛Ú „Ë‰ÓÎÓ„Ë˜eÒÍËÈ
eÊËÏ ÔÓ‚exÌÓÒÚÌ˚x ‚Ó‰ íÊe·ÓÌ¸ÒÍÓÈ ÍÓÚÎÓ‚ËÌ˚ Ë ËÏe˛Ú ·ÓÎ¸¯Óe ÁÌ‡˜eÌËe ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË
ÏeÒÚÌ˚x ÍÎËÏ‡ÚË˜eÒÍËx ÛÒÎÓ‚ËÈ. èÛ‰˚ ‚ ÏeÒÚÌÓÒÚË Ó·‡ÁÛ˛Ú ÔeÒÚÛ˛ ÏÓÁ‡ËÍÛ Òe‰˚ ‰Îﬂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ÒÔeÍÚ‡ ‡ÒÚËÚeÎ¸Ì˚x Ë ÊË‚ÓÚÌ˚x ‚Ë‰Ó‚, ÒÓÓ·˘eÒÚ‚‡ ÍÓÚÓ˚e ÒÓx‡ÌËÎË ‚ ÁÌ‡˜ËÚeÎ¸ÌÓÈ ÒÚeÔeÌË
eÒÚeÒÚ‚eÌÌ˚È x‡‡ÍÚe. ëÓx‡ÌeÌËe ˝ÍÓÎÓ„Ë˜eÒÍÓÈ ÙÛÌÍˆËË ÔÛ‰Ó‚, Í‡Í Ò ÚÓ˜ÍË ÁeÌËﬂ Á‡˘ËÚ˚
ÔËÓ‰˚ ‚ ÒÏ˚ÒÎe ÍÓÌÒe‚‡ˆËË ÓÔe‰eÎeÌÌ˚x ˆeÌÌÓÒÚeÈ, Ú‡Í Ë ‚ ÒÏ˚ÒÎe ÒÓx‡ÌeÌËﬂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜eÒÍÓ„Ó
Ó‚ÌÓ‚eÒËﬂ ÏeÒÚÌÓÒÚË, Ôe‰ÒÚ‡‚ÎﬂeÚ ·eÒÒÔÓÌÓ Òe¸eÁÌÛ˛ Ó·˘eÒÚ‚eÌÌÛ˛ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜eÒÍÛ˛ Á‡‰‡˜Û. Ç ÒÎÛ˜‡e ÍÛÔÌ˚x ÍÛÓÚÌ˚x ˆeÌÚÓ‚ Ë ˆeÌÚÓ‚ ÓÚ‰˚x‡, Í ÍÓÚÓ˚Ï íÊe·ÓÌ¸ ·eÒÒÔÓÌÓ ÔËÌ‡‰ÎeÊËÚ,
ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËe Ú‡ÍÊe ˝ÒÚeÚË˜eÒÍÓe ÁÌ‡˜eÌËe.

ÒÓÓ·˘eÒÚ‚‡x, ‡ Ú‡ÍÊe ÙËÁËÍÓ-xËÏË˜eÒÍËx Ô‡‡ÏeÚÓ‚. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËe ‡·ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‚˚¯eÌÌÓÈ
ÔËÏ‡ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ÔË˘e‚ÓÈ ˆeÎË Í ÁÓÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌÛ, ·eÌÚÓÒÛ Ë ˚·‡Ï ‚eÓﬂÚÌÓ Ó˜eÌ¸ ÌËÁÍÓe.
àÌÚeÌÒË‚Ì˚e ÊËÁÌeÌÌ˚e ÔÓﬂ‚ÎeÌËﬂ ÙËÚÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ‡ ÔÓ‰ ÛÓ‚ÌeÏ ‚Ó‰˚, ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÔË˜ËÌÓÈ
ÛxÛ‰¯eÌËﬂ ÊËÁÌeÌÌ˚x ÛÒÎÓ‚ËÈ, Ì‡Û¯eÌËﬂ ÒÚ‡·Ë¸ÌÓÒÚË Òe‰˚ ‚ ÓÒÌÓ‚Ì˚x Ô‡‡ÏeÚ‡x, ÍÓÚÓ˚ÏË
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÍÓÌˆeÌÚ‡ˆËﬂ ˝ÚËx Ô‡‡ÏeÚÓ‚ Ì‡Û¯‡˛Ú ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËe ‰Û„Ëx ÓÚ‰eÎ¸Ì˚x ÒÓÓ·˘eÒÚ‚,
ÔÓ‚˚¯‡˛Ú ÚeÌ‰eÌˆËË ‰Îﬂ ÔÓˆeÒÒÓ‚ ‡ÁÎÓÊeÌËﬂ, ‡Ì‡˝Ó·ËÓÁËÒ‡, ‰Îﬂ ÔÓÒÚeÔeÌÌÓÈ ‰e„‡‰‡ˆËË Ë
ÔÓÚee e„ÛÎﬂˆËÓÌÌ˚x ÙÛÌÍˆËÈ ‚Ó‰ÌÓÈ ˝ÍÓÒËÒÚeÏ˚. çeÓ·xÓ‰ËÏÓ ÒÓx‡ÌËÚ¸ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜eÒÍÛ˛
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ (Ú.e. eÒÚeÒÚ‚eÌÌÓe ”Á‰ÓÓ‚Óe ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËe”) ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡‰Ó ÔÓÌËÏ‡Ú¸ Í‡Í ÒÓ‚ÏeÒÚÌÓe
Ë ÓÒÌÓ‚ÌÓe Ôe‰ÔÓÎÓÊeÌËe ‰Îﬂ Î˛·˚x ‡ÁÏ˚¯ÎeÌËÈ Ó ‰‡Î¸ÌeÈ¯eÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔÛ‰Ó‚. ç‡ÒÚÓﬂ˘ee
ÒÓÒÚÓﬂÌËe ÚÊe·ÓÌ¸ÒÍËx ÔÛ‰Ó‚ ÔÓ‰Ú‚eÊ‰‡eÚ, ˜ÚÓ ËÏeÌÌÓ ˝ÚÓ Úe·Ó‚‡ÌËe ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ Ì‡Ë·ÓÎee
‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï.
ÉÎ‡‚Ì˚e ÔÓ·ÎeÏ˚ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ Ì‡ Òe„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰eÌ¸
1. Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ ÒÚeÔeÌ¸ ˝ÛÚÓÙËÁ‡ˆËË Ôe‰ÒÚ‡‚ÎﬂeÚ Ò‡ÏÛ˛ Òe¸eÁÌÛ˛ ÔÓ·ÎeÏÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔﬂÏÓ ÓÚËˆ‡ÚeÎ¸ÌÓ ‚ÎËﬂeÚ Ì‡ ÙÛÌÍˆË˛ ˝ÍÓÒËÒÚeÏ˚ ÔÛ‰‡ Ë ÌeÔÓÒe‰ÒÚ‚eÌÌÓ Ò‚ﬂÁ‡Ì‡ Ò ‰Û„ËÏË ÔÓ·ÎeÏ‡ÏË.
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1. àÁÎË¯eÍ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚, ÔeÊ‰e ‚Òe„Ó N Ë P ÒÓ‚ÏeÒÚÌÓ Ò Ó„‡ÌË˜eÒÍËÏ ‚e˘eÒÚ‚ÓÏ, ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ÔË˜ËÌÓÈ:
‡) ËÁÎË¯Ìe„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ ÙËÚÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ‡ Ë ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚eÌËﬂ ‚Ó‰Ì˚x ˆ‚eÚÓ‚
·) ËÁÎË¯Ìe„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚x ‚Ó‰ÓÓÒÎeÈ, ËÎË Êe ‚Ó‰ÌÓÈ Ï‡ÍÓ‚e„eÚ‡ˆËË, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡xÓ‰ËÚÒﬂ
ÔÓ‰ ÛÓ‚ÌeÏ ‚Ó‰˚. ÇÒÎe‰ÒÚ‚Ëe ˝ÚÓ„Ó ÏÓ„ÛÚ ËÏeÚ¸ ÏeÒÚÓ ·ÓÎ¸¯Ëe ÓÒˆËÎ‡ˆËË ÁÌ‡˜eÌËÈ pH Ë ÍÓÌˆeÌÚ‡ˆËÈ ‡ÒÚ‚ÓËÏÓ„Ó ÍËÒÎÓÓ‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÍËÒÎÓÓ‰Ì˚È ‰eÙËˆËÚ
2. ÄÍÍÛÏÛÎﬂˆËﬂ Ó„‡ÌË˜eÒÍÓ„Ó ‚e˘eÒÚ‚‡ ‚ ‚Ó‰ÓeÏe, Í‡Í ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚eÌÌ˚x ÔÓ‰ÛÍˆËÓÌÌ˚x ÔÓˆeÒÒÓ‚
(ÙËÚÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ, Ï‡ÍÓ‚e„eÚ‡ˆËﬂ), Ú‡Í ÔeÊ‰e ‚Òe„Ó ËÁ ‚ÌÓÒËÏ˚x Ó„‡ÌË˜eÒÍËx Û‰Ó·eÌËÈ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ
Ì‡Ë·ÓÎee ˜‡ÒÚÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ‰ÎËÚeÎ¸Ì˚x ÍËÒÎÓÓ‰Ì˚x ‰eÙËˆËÚÓ‚ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËﬂx, ÍÓ„‰‡ ÔËÏ‡Ì‡ﬂ
ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ ‡ÒÚËÚeÎ¸ÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ìe ÏÓÊeÚ Ó·eÒÔe˜ËÚ¸ ÔÓÚe·ÌÓÒÚ¸ ‡ÁÎ‡„‡˛˘ËıÒﬂ Ó„‡ÌË˜eÒÍËx ‚e˘eÒÚ‚ (Ì‡Ô. ÔÓ‰Ó Î¸‰ÓÏ ËÎË ÔË ˝ÎËÏËÌ‡ˆËË ÙËÚÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ‡ ÔÓe‰‡ÌËeÏ ·ÓÎ¸¯ËÏË ‚eÚ‚ËÒÚÓÛÒ˚ÏË Ú.e. ˝Ú‡Ô ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚).
3. àÌÚeÌÒË‚Ì˚È ÙÓÚÓÒËÌÚeÁ ÙËÚÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ‡, ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚x ‚Ó‰ÓÓÒÎeÈ ËÎË Êe Ï‡ÍÓ‚e„eÚ‡ˆËË, Ì‡xÓ‰ﬂ˘eÈÒﬂ ÔÓ‰ ÛÓ‚ÌeÏ ‚Ó‰˚, ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ÔË˜ËÌÓÈ Û‚eÎË˜eÌËﬂ pH ‰Ó ÛÓ‚Ìﬂ 10. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡e ÏÓ„ÛÚ Û ˚·
Ì‡ÒÚÛÔËÚ¸ Ê‡·eÌ˚e ÌeÍÓÁ˚ Ë ÓÚ‡‚ÎeÌËﬂ ‡ÏÏË‡ÍÓÏ. èË ·ÓÎee ‰ÎËÌÌÓÏ ÔeËÓ‰e ‚˚ÒÓÍËx ÁÌ‡˜eÌËÈ
pH ËÏeeÚ ÏeÒÚÓ ËÌÚeÌÒË‚Ì‡ﬂ ÛÚe˜Í‡ ‡ÏÏË‡Í‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙeÛ.
4. ê‡ÁÎÓÊeÌËe Ó„‡ÌË˜eÒÍËx ‚e˘eÒÚ‚ ‚ Òe‰ËÏeÌÚ‡x ÒÚËÏÛÎËÛeÚ ‰eÌËÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚e ÔÓˆeÒÒ˚,
ÍÓÚÓ˚e ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‰Û„ËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÔÓÚe¸ ‡ÁÓÚ‡.
5. àÌÚeÌÒË‚ÌÓ Ó„‡ÌË˜eÒÍË Û‰Ó·ﬂeÏ˚e ÔÛ‰˚ ËÏe˛Ú ÚeÌ‰eÌˆË˛ Í ÌeÛ‡‚ÌÓ‚e¯eÌÌÓÒÚË ‚ ÓÚÌÓ¯eÌËﬂx
·ËÓ„eÌÌ˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚ (ÓÒÓ·eÌÌÓ ÌËÁÍÓe ÓÚÌÓ¯eÌËe N : P). ë ˝ÚËÏ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ì‡ÎË˜Ëe ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜eÒÚ‚‡ ‚Ó‰ﬂÌ˚x ˆ‚eÚÓ‚ ÔÎ‡ÌÍÚÓÌÌ˚x ÒËÌËˆ (ˆË‡ÌÓ·‡ÍÚeËË). ëËÌËˆ˚ ÔÓÚeÌˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÚÓÍÒË˜eÒÍËe
Ó„‡ÌËÁÏ˚ Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ôe‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú Òe¸eÁÌ˚È „Ë„ËeÌË˜eÒÍËÈ ËÒÍ, ÒÓÁ‰‡˛˘ËÈ ˝ÍÒÚeÏ‡Î¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Ëe
ÍÓÎe·‡ÌËﬂ ‚ pH Ë ÍÓÌˆeÌÚ‡ˆËË ÍËÒÎÓÓ‰‡, ÓÌË Ï‡ÎÓ ÔË„Ó‰Ì˚ ‰Îﬂ ÁÓÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ‡ Í‡Í ÔË˘‡, ÔÓÚeÌˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ ÔﬂÏÓ„Ó ÔÓ‚eÊ‰eÌËﬂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ ˚·.
6. ê‡ÁÎÓÊeÌËe Ó„‡ÌË˜eÒÍËx ‚e˘eÒÚ‚ ÒÓ‚ÏeÒÚÌÓ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·ËÓÏ‡ÒÒÓÈ ÙËÚÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ‡ ÒÓÁ‰‡˛˘ee Ìe‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓe ÓÒ‚e˘eÌËe ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚÓÎ·ˆ‡ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ ÔË˜ËÌÓÈ ‡Ì‡˝Ó·Ì˚x ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ Òe‰ËÏeÌÚ‡x.
èÓÒÎe‰ÒÚ‚ËeÏ ˝ÚÓ„Ó ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
‡) ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ‚ÌÛÚeÌÌﬂﬂ Ì‡„ÛÁÍ‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡˛˘ËÏËÒﬂ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚ÏË ‚e˘eÒÚ‚‡ÏË
·) ÔÓÚeÌˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ·ÓÎee ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸ ÌeÍÓÚÓ˚x ÚÓÍÒË˜eÒÍËx ‚e˘eÒÚ‚ (ÚﬂÊeÎ˚e ÏeÚ‡Î˚)
‚) ‚ÓÁÏÓÊÌÓe Ì‡ÎË˜Ëe ·ÓÚÛÎËÁÏ‡
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7) àÁ·˚ÚÓÍ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚ Ë Ó„‡ÌË˜eÒÍËx ‚e˘eÒÚ‚ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ‰‡Î¸ÌeÈ¯ËÏ ËÁÏeÌeÌËﬂÏ ‚
‚Ë‰Ó‚ÓÏ ÒÓÒÚ‡‚e ÓÒÚ‡Î¸Ì˚x ÒÓÓ·˘eÒÚ‚. èÓÒÎe‰ÒÚ‚Ëﬂ Á‡ÏeÚÌ˚ Ë ‚ ‚Ë‰Ó‚ÓÏ ÒÓÒÚ‡‚e Ë Ó·˘eÏ ÛÏeÌ¸¯eÌËË ‚Ó‰ÌÓÈ Ï‡ÍÓ‚e„eÚ‡ˆËË, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡xÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓ‰ ÛÓ‚ÌeÏ ‚Ó‰˚. ÑÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡Û¯eÌËe ·ee„Ó‚˚x
Á‡ÓÒÎeÈ ÚÓÒÚÌËÍ‡ (Í‡Ï˚¯‡) ‚ ÒÎe‰ÒÚ‚ËË ˜eÁÏeÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË Ó„‡ÌË˜eÒÍËÏË ‚e˘eÒÚ‚‡ÏË. ç‡Û¯eÌËe ÒÚÛÍÚÛ˚ ÎËÚÓ‡ÎÓ‚ ÒÓÁ‰‡eÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ìe„‡ÚË‚Ì˚x ËÁÏeÌeÌËÈ ‚ ‚Ë‰Ó‚ÓÏ ÒÓÒÚ‡‚e (Û‚eÎË˜eÌËe Û‰e‡Î¸Ì˚x ‚Ë‰Ó‚) Ë ÓÁÌ‡˜‡eÚ Ì‡Û¯eÌËe ·ÛÙeÌÓÈ ÁÓÌ˚ ÓÚ‰eÎﬂ˛˘eÈ ‚Ó‰˚ ÔÛ‰‡ ÓÚ ‚ÎËﬂÌËÈ ÌeÔÓÒe‰ÒÚ‚eÌÌÓÈ ÓÍÛÊ‡˛˘eÈ Òe‰˚.
ü‚ÎﬂeÚÒﬂ Ó˜e‚Ë‰Ì˚Ï, ˜ÚÓ ÔÛ‰˚ ÌeÎ¸Áﬂ Ô‡ÍÚË˜eÒÍË ÌËÍ‡ÍËÏ ÏeÓÔËﬂÚËeÏ ‚eÌÛÚ¸ ‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËe, ÍÓÚÓÓe ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓxÓÊe Ì‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ˜ÚË ÓÎË„ÓÚÓÙÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛. íÓ˜ÌÓ Ú‡ÍÊe ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ
Ìe ÔËeÏÎeÏ˚Ï ‰‡Î¸ÌeÈ¯ee ÔÓ‚˚¯eÌËe ÚÓÙËË. ìxÛ‰¯eÌËe Í‡˜eÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ‚ÒÎe‰ÒÚ‚Ëe ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘eÈÒﬂ ˝ÚÓÙËÁ‡ˆËË ÏÓÊeÚ ‚ÒÍÓe ÒÚ‡Ú¸ ÎËÏËÚËÛ˛˘ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ Ë ˚·ÌÓ„Ó xÓÁﬂÈÒÚ‚‡.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ee ‚eÏﬂ ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ ÛﬂÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÌeÎ¸Áﬂ ÍÓeÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ËÁÏeÌËÚ¸ ÒÔÓÒÓ·˚ ‚e‰eÌËﬂ
˚·ÌÓ„Ó xÓÁﬂÈÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚e ·˚ÎË ÓÔe‰eÎeÌ˚ ‰ÓÎ„Óe ‚eÏﬂ ÚeÌ‰eÌˆËeÈ ËÌÚeÌÒËÙËÍ‡ˆËË ˚·Ó‚Ó‰ÒÚ‚‡,
‡ ÒeÈ˜‡Ò ÓÒÓ·eÌÌÓ ÒËÎ¸ÌÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜eÒÍËÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË. çeÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÓÔe‰eÎeÌÌ˚e
ÒÔÓÒÓ·˚, ÍÓÚÓ˚e ÔÓ‚e‰ÛÚ Í ÛÎÛ˜¯eÌË˛ ÒÓ‚eÏeÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë Í ·ÓÎee ‚˚ÒÓÍÓÈ ˝ÙÙeÍÚË‚ÌÓÒÚË xÓÁﬂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ.

èËÏeÌeÌËe Û‰Ó·eÌËÈ ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ ÍÓeÍÚËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ÓÒÌÓ‚e ÁÌ‡ÌËÈ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ÛÒÎÓ‚ËÈ,
‰ÓÁ˚ Û‰Ó·eÌËÈ ‡ÁÎÓÊËÚ¸ ·ÓÎee ‡‚ÌÓÏeÌÓ ‚ Úe˜eÌËe ÒeÁÓÌ‡, Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ ‚eÒeÌÌËÈ ”Ôe‰Á‡Ô‡Ò”, Ú.e.
‚ÌeÒeÌËe ·ÓÎ¸¯Ëx Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚˚x ‰ÓÁ. ëÓ·Î˛‰‡Ú¸ eÒÚeÒÚ‚eÌÌÓ ÔÓ‰ÛÍˆËÓÌÌ˚e ÓÚÎË˜Ëﬂ ÓÚ‰eÎ¸Ì˚x ÏeÒÚ.

àÁ‚eÒÚÍÓ‚‡ÌËe Ë Û‰Ó·eÌËe Ìe ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÌeÔÓÒe‰ÒÚ‚eÌÌÓ Ì‡ ÎËÚÓ‡Î¸Ì˚e ÏeÒÚ‡ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÁÌ‡˜eÌËﬂ.
íÓÙË˜eÒÍËÈ ÛÓ‚eÌ¸ Ë ˝ÙÙeÍÚË‚ÌÓe ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËe ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ e„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚eÎË˜ËÌÓÈ ‚ÔÛÒÍ‡eÏÓÈ ˚·˚. èËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡Ú¸ ‚ÔÛ˘eÌÌÛ˛ ˚·Û Ì‡„ÛÁÍe ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚ÏË
˝ÎeÏeÌÚ‡ÏË Ò ˆeÎ¸˛ ‰ÓÒÚËÊeÌËﬂ Òe‰ÌeÈ ‚eÎË˜ËÌ˚ ÁÓÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ‡ Ë ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË Ì‡ ‡ÒÚÓﬂÌËË 40 – 60 ÒÏ.
àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÚËÔÛ ÏeÒÚÌÓÒÚË, x‡‡ÍÚe‡ ÒeÁÓÌ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ï‡ÌËÔÛÎﬂˆË˛ Ò ‚Ó‰ÓÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍÓÏÎeÌËeÏ e„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÊË‡˛˘ee ‰‡‚ÎeÌËe ˚·˚ Ì‡ ÁÓÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ.
ëe¸eÁÌ˚Ï ÏeÓÔËﬂÚËeÏ ‚ ÒÎÛ˜‡e ÏÌÓ„Ëx ÏeÒÚ ·˚ÎÓ ·˚ Û‰‡ÎeÌËe ÔÛ‰Ó‚˚x Òe‰ËÏeÌÚÓ‚ ËÎË Êe
‰e„‡‰ËÓ‚‡ÌÌ˚x, Á‡·ÓÎÓ˜eÌÌ˚x ÎËÚÓ‡ÎÓ‚. äÓÏe Û‰‡ÎeÌËﬂ Á‡Ô‡Ò‡ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚ ·˚ÎÓ ·˚
‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ú‡ÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ˝ÎËÏËÌÓ‚‡Ú¸ ˆeÌÚ˚ ·ÓÚÛÎËÁÏ‡. ì‰‡ÎeÌËe Òe‰ËÏeÌÚÓ‚ Úe·ÛeÚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜eÒÍË ˘‡‰ﬂ˘Û˛ ÚexÌÓÎÓ„Ë˛ (ÁeÏÎeÒÓÒ, ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËe ÁÌ‡˜eÌËe ÎËÚÓ‡Î‡ Ë Òe‰ËÏeÌÚ Û‰‡ÎﬂÚ¸
ÔÓÏËÏÓ Í‡‰‡ÒÚ ÔÛ‰Ó‚).
ÑeÔÓÌË˛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‡Ìee Ë Ì‡Û¯‡˛˘Û˛ x‡‡ÍÚe ÎËÚÓ‡Î‡ ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òﬂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡Ú¸, Û‰‡ÎËÚ¸ ÍÛÒÚ‡ÌËÍË ‰ee‚¸ﬂ Ë Û‰e‡Î¸ÌÛ˛ ‚e„eÚ‡ˆË˛ ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìﬂ˛˘ËeÒﬂ ‚eÚÓÏ. é‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Á‡·ÓÚËÚ¸Òﬂ Ó ÓÍ‡ËÌ‡x ÎËÚÓ‡ÎÓ‚. ê‡ÒÔÓÎÓÊeÌËeÏ Ï‡ÌËÔÛÎﬂˆËÓÌÌ˚x ÔÎÓ˘‡‰eÈ Ë Ëx
eÊËÏÓÏ ·ÓÓÚ¸Òﬂ Ò ‡Ò¯ËeÌËeÏ Û‰e‡Î¸ÌÓÈ ‚e„eÚ‡ˆËË.
ÑeÔÓÌËﬂÏË ÓÚ‰eÎeÌÌ˚e Í‡e‚˚e ˜‡ÒÚË ÔÛ‰‡ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Í‡Í ÔÓÚeÌˆË‡Î¸Ì˚ÏË eÙÛ„ËﬂÏË ÚÓÔe‚˚x
ÒÓÓ·˘eÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚e ËÁ ÔÛ‰Ó‚ ËÒ˜eÁÎË.
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í‡ÍÊe ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ Ë ÔË ËÁ‚eÒÚÍÓ‚‡ÌËË ÔÛ‰Ó‚ Ò ˆeÎ¸˛ ÔÓÒÚeÔeÌÌÓ„Ó e„Ó Ó„‡ÌË˜eÌËﬂ Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË e„Ó Ì‡ ÛÓ‚Ìe ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ„Ó ‰ÓÔÓÎÌeÌËﬂ ÔÓÚe¸.

13. èéëíéüççé èéÑÑÖêÜàÇÄÖåÄü ùäëèãìÄíÄñàü

êe¯‡˛˘ËÏ ÏeÓÔËﬂÚËeÏ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÛÏeÌ¸¯eÌËe Ó·˘Ëx ‰ÓÁ Û‰Ó·eÌËÈ.

ëÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‚ ÓÚ‰eÎ¸Ì˚x ÒËÒÚeÏ‡x Ú‡ÍËe ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË xÓÁﬂÈÒÚ‚eÌÌ˚x ˆËÍÎÓ‚ ‰‡˛˘Ëe ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÓÎee ¯ËÓÍÓÏÛ ÒÔeÍÚÛ ÊËÁÌeÌÌ˚x ÛÒÎÓ‚ËÈ (·ÓÎee ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸, ÍÛÔÌ˚È ÁÓÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ).
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ee ‚eÏﬂ ÒÓÒÚÓﬂÌËe ÚÊe·ÓÌ¸ÒÍËx ÔÛ‰Ó‚ ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ eÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Í‡Í ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
˚·ÌÓ„Ó ÔÓÏ˚ÒÎ‡, Ú‡Í Ë ‚e‰eÌËﬂ ÒeÎ¸ÒÍÓ„Ó xÓÁﬂÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÚeËÚÓËË, ÍÓÚÓ˚e ÓÒÛ˘eÒÚ‚ÎﬂÎËÒ¸ Ò ˆeÎ¸˛
ËÌÚeÌÒËÙËÍ‡ˆËË ÌeÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰eÒﬂÚËÎeÚËÈ. ëe„Ó‰Ìﬂ ÓÔﬂÚ¸ ÒÚ‡‡eÏÒﬂ ÔÓÌﬂÚ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚e ÔË˜ËÌÌ˚e Ò‚ﬂÁË,
ÓÔËÒ‡Ú¸ Ë ÔÓÌﬂÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔÛ‰˚ ÔÓÍ‡ e˘ﬁ Ìe Ì‡xÓ‰ËÎËÒ¸. èe‰ÎÓÊeÌËﬂ, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚e ‚ ˝ÚÓÈ
„Î‡‚e ËÒxÓ‰ﬂÚ ËÁ Ì‡¯Ëx ÁÌ‡ÌËÈ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˚·ÌÓ„Ó ÔÓÏ˚ÒÎ‡ Ì‡ ÔÛ‰‡x ÓÒÛ˘eÒÚ‚ÎﬂÎÓÒ¸ Ë Í‡ÍËe ÔÓÒÎe‰ÒÚ‚Ëﬂ ˝ÚÓ„Ó ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ee ‚eÏﬂ. å˚ ËÏeeÏ ﬂ‰ ÔË˜ËÌ ‰Îﬂ ÛÚ‚eÊ‰eÌËﬂ, ˜ÚÓ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ e„eÌe‡ˆËË ˝ÍÓÒËÒÚeÏ ÔÛ‰Ó‚ ÁÌ‡˜ËÚeÎ¸Ì‡ﬂ. é‰Ì‡ÍÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÔËÏe˚, ÍÓÏÔÎeÍÒÌÓ
ÓÒÛ˘eÒÚ‚ÎeÌÌ˚e ÏÌÓ„ÓÎeÚÌËe ˝ÍÒÔeËÏeÌÚ˚ ÛÔ‡‚ÎeÌËﬂ ˜eÎÓ‚eÍÓÏ Ò‰‚Ë„ÓÏ ÚÓÙËË Ì‡Á‡‰ Í ·ÓÎee
ÌËÁÍÓÈ Ì‡„ÛÁÍe. ç‡Ï ÌeËÁ‚eÒÚÌÓ Í‡Í ·˚ÒÚÓ ·Û‰ÛÚ ËÁÏeÌeÌËﬂ ÔÓËÒxÓ‰ËÚ¸ Í‡Í Ì‡ ÛÓ‚Ìe xËÏË˜eÒÍËx Ë ÙËÁËÍ‡Î¸Ì˚x Ô‡‡ÏeÚÓ‚ Ú‡Í Ë Ì‡ ÛÓ‚Ìe e„eÌe‡ˆËË ÒÛ˘eÒÚ‚eÌÌ˚x ÒÓÓ·˘eÒÚ‚. ùÍÓÌÓÏË˜eÒÍ‡ﬂ ÓˆeÌÍ‡
Ú‡ÍËx ˝ÍÒÔeËÏeÌÚÓ‚ ‰ÓÎÊÌ‡ ﬂ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ Ëx ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛.
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éÚ‰eÎ¸Ì˚e ÔÓeÍÚ˚:
‡) àÒÒÎe‰Ó‚‡ÌËe ÍÓÌÚ‡ÏËÌ‡ˆËË Òe‰ËÏeÌÚÓ‚ ‰Ì‡ ÔÛ‰Ó‚, eÍ Ë Û˜¸e‚ Í‡Í ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓ‚ ‰ÓÎ„Ó‚eÏeÌÌÓ„Ó
Á‡„ﬂÁÌeÌËﬂ ‚Ó‰ÌÓÈ Òe‰˚ ÚﬂÊeÎ˚ÏË ÏeÚ‡Î‡ÏË Ë ÔeÁËÒÚeÌÚÌ˚ÏË Ó„‡ÌË˜eÒÍËÏË ‚e‰Ì˚ÏË ‚e˘eÒÚ‚‡ÏË (êëÇ, êÄU Ë ‰.). Ç Ôe‚Û˛ Ó˜ee‰¸ ËÒÒÎe‰Ó‚‡Ú¸ Òe‰ËÏeÌÚ˚ Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ ÔÛ‰‡ êÓÊÏ·eÍ.
·) ÇÎËﬂÌËe ‚˚ÔÛÒÍ‡ ‚Ó‰˚ ËÁ ÔÛ‰Ó‚ Ôee‰ ‚˚ÎÓ‚ÓÏ ˚·˚ Ì‡ Í‡˜eÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ‚ Û˜¸ﬂx Ë eÍ‡x Ë ·‡Î‡ÌÒ
Ó·˘e„Ó Á‡„ﬂÁÌeÌËﬂ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔÓ Ò‡‚ÌeÌË˛ Ò ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ÏË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË.
‚) ùÍÒÔeËÏeÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓ‚eÍ‡ ‚ÎËﬂÌËﬂ ÒÛ˘eÒÚ‚eÌÌÓ„Ó ÒÌËÊeÌËﬂ ËÌÚeÌÒË‚ÌÓÒÚË Û‰Ó·eÌËﬂ ÔÛ‰Ó‚ (Ë ËÁÏeÌeÌËÈ ‚ÔÛÒÍ‡eÏÓÈ ˚·˚) Ì‡ „Î‡‚Ì˚e Ô‡‡ÏeÚ˚ Í‡˜eÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ËÒÒÎe‰Ó‚‡ÌËe Ó·‡ÚÌÓ„Ó
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰eÌËﬂ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚ ËÁ Òe‰ËÏeÌÚÓ‚. éˆeÌÍ‡ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜eÒÍËx Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜eÒÍËx ÔÓÒÎe‰ÒÚ‚ËÈ.
„) ëËÒÚeÏ‡ÚË˜eÒÍËÈ ÏÓÌËÚÓËÌ„ ÒÛ˘eÒÚ‚eÌÌ˚x Ô‡‡ÏeÚÓ‚ (Í‡˜eÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚, ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ „Î‡‚Ì˚x ÒÓÓ·˘eÒÚ‚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚x ÚeËÚÓËﬂx (çèê, èê Ë ÒËÎ¸ÌÓ Á‡„ÛÊeÌÌÓÈ ÚeËÚÓËË).
êeÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸:
e‡Î¸Ì˚e Ôe‰eÎ˚ ‰Îﬂ ÓˆeÌÍË ÚÓÙËË Ò Û˜eÚÓÏ ·ËÓÚË˜eÒÍÓ„Ó ˝ÎeÏeÌÚ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚eÚÒÚ‚ËË Ò Í‡Úe„ÓËeÈ
ÔÛ‰Ó‚ Ë ÓÚÌÓ¯eÌËeÏ Í ÒÚeÔeÌË Á‡˘ËÚ˚ ÔËÓ‰˚ Ôe‰ÎÓÊeÌÌÓÈ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ëx ‰ÓÒÚËÊeÌËe ·˚ÎÓ
e‡Î¸Ì˚Ï Ë ÔeÒÎe‰Ó‚‡ÎÓ ÌeÓ·xÓ‰ËÏÛ˛ ÚeÌ‰eÌˆË˛ Úe·ÛeÏ˚x ËÁÏeÌeÌËÈ.
ç‡ ÓÒÌÓ‚e Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔÓÎÛ˜eÌÌ˚x eÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚:
àÌËˆËËÓ‚‡Ú¸ ‰eÈÒÚ‚Ëﬂ ‚e‰Û˘Ëe Í ËÁÏeÌeÌËﬂÏ ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚeÎ¸ÌÓÏ ÓÙÓÏÎeÌËË Ò ˆeÎ¸˛ Á‡ÏeÌËÚ¸
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÏeÚÓ‰ e¯eÌËeÏ ‚ ÒÓÓÚ‚eÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÌÍeÚÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ, Ú.e. ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÌˆeÌÚ‡ˆËﬂÏ ÔËÚ‡ÚeÎ¸Ì˚x ˝ÎeÏeÌÚÓ‚ Ë Ôe‰eÎ¸Ì˚x ‚eÎË˜ËÌ.
àÌËˆËËÓ‚‡Ú¸ ËÁÏeÌeÌËﬂ ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚeÎ¸ÒÚ‚e ÓÚÌÓÒËÚeÎ¸ÌÓ ‚ÍÎ˛˜eÌËﬂ ÔÛ‰Ó‚˚x Òe‰ËÏeÌÚÓ‚ Í ÓÚxÓ‰‡Ï.
Ç ‡ÏÍ‡x áå (‚eÓﬂÚÌÓ IUCN ËÎË WI) Ó·‡ÁÓ‚‡Ú¸ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚È Ó„‡Ì ‰Îﬂ e¯eÌËﬂ, ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ˝ÚËx Á‡‰‡˜, ÍÓÚÓ˚È ·˚ ÔÓ‰‰eÊË‚‡Î Ë ËÒÍ‡Î ÔÛÚË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ó·eÒÔe˜eÌËﬂ.
X‡‡ÍÚe ÚÊe·ÓÌ¸ÒÍÓÈ ÏeÒÚÌÓÒÚË ·˚Î ÁÌ‡˜ËÚeÎ¸ÌÓ ËÁÏeÌeÌ ‰eﬂÚeÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ˜eÎÓ‚eÍ‡ ÛÊe ‚ Òe‰Ìe‚eÍÓ‚¸e. ëÚÓÎeÚËﬂÏË ÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÌÓ‚˚e Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚e ˝ÎeÏeÌÚ˚ Ë Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡ÎÓÒ¸ „‡ÏÓÌË-
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˜eÒÍÓe Ó‚ÌÓ‚eÒËe ˜eÎÓ‚eÍÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛeÏÓÈ ÏeÒÚÌÓÒÚË. ä‡Í ‡Á ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚeÎ¸ÒÚ‚Ó ﬂ‚ÎﬂeÚÒﬂ
ÔË˜ËÌÓÈ ‰Îﬂ ‚ÍÎ˛˜eÌËﬂ áå íÊe·ÓÌ¸ÒÍÓ ‚Ó ‚ÒeÏËÌÛ˛ ÒeÚ¸ ÅËÓÒÙeË˜eÒÍËx Á‡ÔÓ‚e‰ÌËÍÓ‚
ûçÖëäé.

●

13. èéëíéüççé èéÑÑÖêÜàÇÄÖåÄü ùäëèãìÄíÄñàü

ëÓx‡ÌeÌËe ˝ÚÓ„Ó ‡‚ÌÓ‚eÒËﬂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÛÍeÔÎﬂ˛˘ËÏ ÏÓÏeÌÚÓÏ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÌeÒÓÏeÌÌ˚Ï
ÍËÚeËeÏ ‰Îﬂ ÓˆeÌÍË ‚ÒeÈ ‰eﬂÚeÎ¸ÌÓÒÚË ˜eÎÓ‚eÍ‡ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÚeËÚÓËË.

●

182 ●

14. LITERATURA
ADAMEC, L. (1992): Faktory chemismu a rÛst vodních rostlin. – In: âÍÎKOVÁ-KONâALOVÁ, H., HUSÁK, ·.
[eds.] Úãelové kultivace vodních a mokﬁadních rostlin., BÚ AV âR TﬁeboÀ, 20 – 23 pp.
ADÁMEK, Z., KOKORëÁK, J. (1982): Regulace vodní vegetace b˘loÏrav˘mi rybami. – In: V˘znam makrofyt
ve vodním hospodáﬁství, hygienû vody a rybáﬁství., âSVTS âeské Budûjovice, 181 – 183 pp.
ANDREWS, J., WARD, D. (1991): The management and creation of reedbeds – especially for rare birds. –
British Wildlife 3(2): 81 – 91.
BALLS H., MOSS, B., KENNETH, I. (1989): The loss of submerged plants with eutrophication. I. Experimental
design, water chemistry, aquatic plant and phytoplankton biomass in experiments carried out in ponds in the
Norfolk Broadland. – Freshwater Biology 22: 71 – 87 p.
BALOUNOVÁ, Z., PECHAROVÁ, E., RADA, P. (1995): Charakteristika litorálních porostÛ vybran˘ch rybníkÛ
Nadûjské rybniãní soustavy. – Sborník JU ZF âeské Budûjovice., ﬁada fytotechnická, 2/XII: 23 – 36.
BARICA, J. (1981): Hypereutrophy - the ultimate stage of eutrophication. – W.H.O. Water Quality Bulletin
6(4): 95 – 98.
BAYER, E., BAJKOV, A. (1929): Hydrobiologická studia rybníkÛ lednick˘ch. – Sbor. Vys. ‰koly zem., Fak.
les. 14: 1 – 165.
BEJâEK, V., EXNEROVÁ, A., FUCHS, R., MUSIL, P., ·IMEK, L., ·ËASTN¯, K., VA·ÁK, P. (1990): Changes in the abundance of waterfowl on the fishponds in the region „TﬁeboÀsko“ (Southern Bohemia). – Proc.
XIth Int. Conf. on Bird Census and Atlas Work, Prague, 437 – 440 pp.

BURE·, J. (1995): Novû vyhlá‰ené pﬁírodní rezervace v CHKO TﬁeboÀsko. – In: HORA, J., PLESNÍK, J.,
JANDOVÁ, J. [eds.] V˘znamná ptaãí území v âeské republice. Sborník referátÛ Kostelec nad âern˘mi lesy,
7. – 8. dubna 1995. âeská spoleãnost ornitologická Praha, Lesnická fakulta a Institut aplikované ekologie
âZU Kostelec n. â.lesy, 21 – 24 pp.
COLLAR, N. J., CROSBY, M. J., STATTERSFIELD, A. J. (1994): Birds to watch 2. The World List of Threatened Birds. – BirdLife Conservation Series No. 4., BirdLife International Cambridge, U.K., 407 pp.
âÍÎKOVÁ-KONâALOVÁ, H., HUSÁK, ·. [eds.] (1992): Úãelové kultivace vodních a mokﬁadních rostlin. –
BÚ AV âR, TﬁeboÀ, 123 pp.
DE NIE, H. W. (1987): The decrease of aquatic vegetation in Europe and its consequences for fish populations.
– EIFAC/CECP Occasional paper No.19, 52 pp.
DECHANT, E. (1914): Die Mikroorganismen der Budweiser Teiche. – Jahresbericht deutschen k.k. StaatsRealschule in Budweis, 3 – 24 pp.
DUBRAVIUS, J. (1547): De Piscinis et Antonium Fuggerum. – Andreas Vinglerus Vratislaviae, 47 pp.
DULFER, R. (1994): TﬁeboÀ otter consevation and management plan. A preliminary conceptual frame work. –
TﬁeboÀ Otter Foundation, TﬁeboÀ, 7 pp.
DYKYJOVÁ, D. (1992): Odbûr minerálních Ïivin v pobﬁeÏních rákosinách. – In: âÍÎKOVÁ-KONâALOVÁ,
H., HUSÁK, ·. [eds.] Úãelové kultivace vodních a mokﬁadních rostlin., BÚ AV âR, TﬁeboÀ, 20 – 23 pp.

●

183 ●

●

BLUMS, P., MEDNIS, A. (1991): Management of islands for breeding waterfowl in Engure marsh, Latvia. – In:
FINLAYSON, M.C. and LARSSON, T. [eds.] Wetland management and restoration., Swedish Environmental
Protection Agency Report 3992: 128 – 134.

14. LITERATURA

BÍNOVÁ, L., CULEK, M., MÍCHAL, I. (1995): Evropská ekologická síÈ v âeské republice (koncept, srpen
1995). – Spoleãnost pro Ïivotní prostﬁedí Brno a âeské koordinaãní stﬁedisko IUCN – Svûtového svazu ochrany pﬁírody, Praha, 31 pp.

DYKYJOVÁ, D., KVùT, J. [eds.]: Pond littoral ecosystems. – Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 464 pp
DYKYJOVÁ, D., P¤IBIL, S. (1975): Energy content in the biomass of emergent macrophytes and their ecological efficiency. – Arch. Hydrobiol. 75: 90 – 108.
EISELTOVÁ, M., POKORN¯, J. (1994): Filamentous algae in fish ponds of the TﬁeboÀ Biosphere Reserve
– ecophysiological study. – Vegetatio 113: 155 – 170.
FAINA, R. (1983): VyuÏívání pﬁirozené potravy kaprem v rybnících. – Edice Metodik VÚRH VodÀany, 8: 1 – 15.
FIALA, K. (1976): Underground organs of Phragmites communis, their growth, biomass and net production. –
Folia Geobot. et Phytotax. 11: 225 – 259.
FORSBERG, C., RIDING, S. O. (1980): Eutrophication parametres and trophic state indices in 30 Swedish
waste-receiving lakes. – Arch. Hydrobiol. 89: 102 – 108.
FOTT, B. (1933): Fytoplankton jako rostlinné spoleãenstvo. – Vûda Pﬁír. 14: 97 – 128.
FOTT, B. (1938): O vodním kvûtu. – Vûda pﬁír. 18: 15 – 18.
FOTT, B. (1967): Sinice a ﬁasy. – Academia Praha, 518 pp.
FOTT, J., PECHAR, L., PRAÎÁKOVÁ, M. (1980): Fish as a factor controlling water quality in ponds. – In:
BARICA, J., MUR, L. R. [eds.] Hypertrophic ecosystems. – Develop. Hydobiol. 2: 255 – 261.

●

14. LITERATURA

FRIâ, A., VÁVRA, V. (1895): V˘zkumy zvíﬁeny ve vodách ãesk˘ch. IV. Zvíﬁena rybníkÛ Dolno-Poãernického
a KaãleÏského. – Arch. pro pﬁír. prozk. âech 9(2): 1 – 123.
FUKA Z. (1985): Vliv rybáﬁského obhospodaﬁování na plankton jihoãesk˘ch rybníkÛ. – Dipl. práce, PﬁF UK
Praha., 117 pp.
GRIMMETT, R. F. A., JONES, T. A. [eds.] (1989): Important bird areas in Europe. – ICBP Technical Publication No. 9, Cambridge, 888 pp.
HANSGIRG, A. (1889): Prodromus ãesk˘ch ﬁas sladkovodních. Díl prv˘. – Arch. pro pﬁír. v˘zkum âech.,
V/6: 1 – 112.
HANSGIRG, A. (1890): Prodromus ãesk˘ch ﬁas sladkovodních. Díl prv˘. – Arch. pro pﬁír. v˘zkum âech.,
VI/6: 113 – 219.
HANSGIRG, A. (1892): Prodromus ãesk˘ch ﬁas sladkovodních. Díl druh˘. – Arch. pro pﬁír. v˘zkum âech.,
VIII/4: 1 – 182.
HEJN¯, S. (1960): Ökologische Charakteristik der Wasser – und Sumpfpflanzen in der slowakischen Tiefebenen (Donau und Theisgebiet). – âSAV Bratislava, 489 pp.
HEJN¯, S. (1967): Problémy ochrany a rajonizace rybniãních nádrÏí z hydrobotanického hlediska.
– Ochrana pﬁírody 6: 83 – 90.
HEJN¯, S. (1969): Botanické problémy rybníkÛ. – In.: Problematika rybniãních nádrÏí., âVTS Praha, 15 – 30 pp.
HEJN¯, S. (1971): The dynamic characteristic of littoral vegetation with respect to changes of water level.
– Hidrobiologia Bucurest, 12: 71 – 85
HEJN¯, S. (1981a): Klasifikace ruderálních spoleãenstev v âeskoslovensku. – Zpr. âs. Bot. Spoleã. Praha.
16/2: 99 – 110.
HEJN¯, S. (1981b): Klasifikace vodních a baÏinn˘ch spoleãenstev makrofyt v âeskoslovensku. – Zpr. âs.
Bot. Spoleã. Praha. 16/2: 71 – 87.
HEJN¯, S. (1990): Dynamic changes in the macrophyte vegetation of South Bohemian fishponds after 35
years. – Folia Geobot. et Phytotax. 25: 245 – 255.
HEJN¯, S. (1992): Rozvoj vegetace ve vztahu k rybniãnímu hospodáﬁství. – BÚ AV âR TﬁeboÀ, in ms., 96 pp.

●

184 ●

HEJN¯, S. (1993): Klasifikace vodních a mokﬁadních spoleãenstev. BÚ AV âR TﬁeboÀ, in ms., 82 pp.
HEJN¯, S. et al. (1982): Antropogenic impact a fishpond flora and vegetation. – In: GOPAL, B., TURNER, R. E.,
WETZEL, R. G., WHIGHAM, D. F. [eds.] Wetlands ecology and management., 423 – 433 pp.
HEJN¯, S., HUSÁK, ·. (1978): Higher plant communities. – In.: DYKYJOVÁ, D., KVùT, J. [eds.] Pond littoral
ecosystems., Springer Verlag Berlin, Heidelberg, 23 – 95 pp.
HEJN¯, S., KVùT, J. (1978): Introduction to the ecology of fishpond littorals. – In.: DYKYJOVÁ, D., KVùT, J.
[eds.] Pond littoral ecosystems., Springer Verlag Berlin, Heidelberg, 1 – 9 pp.
HEJN¯, S., SYTNIK, K. M. (1993): Makrofyty – indikatory zmenûnij prirodnoj sredy. – Naukovaja Dumka,
Kiev, 433 pp.
HELLICH, B. (1878): Perlooãky zemû âeské (Cladocera). – Arch. pro pﬁír. prozk. âech., 3 (4): 1 – 130.
HETE·A, J., LOSOS, B. (1962): Uhynutí ryb vlivem rozkladu vodního kvûtu. – âs. rybáﬁství 7: 101 – 102.
HORA, J. (1995): Revize seznamu evropsky v˘znamn˘ch ptaãích území zahájena. – Zpravodaj IBA 2 (1): 1.
HORA, J., KA≈UCH, P. et al. (1992): Important bird areas in Europe. Czechoslovakia. – Czechoslovak Section ICBP, Praha, 124 pp.
HRBÁâEK, J. (1962): Species composition and the amount of the zooplankton in relation to the fish stock. –
Rozpravy âSAV 72 (10): 1 – 116.
HRBÁâEK, J., PROCHÁZKOVÁ, L. (1975): Release of nitrogenous substances from bottom sediments under
laboratory conditions. – Verh. Int. Ver. Limnol. 20: 1153 – 1906.

HUDEC, K., âERN¯, W. [eds.] (1972): Fauna âSSR. Sv.19, Ptáci 1., Academia Praha, 536 pp.

●

14. LITERATURA

HUDEC, K. [ed.] (1983): Fauna âSSR. Sv. 23 – 24, Ptáci 3., Academia Praha, 1232 pp.

HUDEC, K., âERN¯, W. [eds.] (1977): Fauna âSSR. Sv.21, Ptáci 2., Academia Praha, 893 pp.
HUDEC, K. et al. (1993a): Pﬁehled vodních a mokﬁadních biotopÛ âeské republiky. – 2. verze., âesk˘ ramsarsk˘ v˘bor, TﬁeboÀ, 172 pp.
HUDEC, K. et al. (1993b): Survey of aquatic and wetland biotopes of the Czech republic. – Czech Ramsar
Comittee, TﬁeboÀ, 30 pp.
HUDEC, K., HUSÁK, ·., JANDA, J., PELLANTOVÁ, J. [eds.] (1995a): Mokﬁady âeské republiky – pﬁehled
vodních a mokﬁadních biotopÛ âR. – Upraven˘ dotisk 2. verze., âesk˘ ramsarsk˘ v˘bor, TﬁeboÀ, 191 pp.
HUDEC, K., CHYTIL, J., ·ËASTN¯, K., BEJâEK, V. (1995b): Ptáci âeské republiky. – Sylvia 31: 97 – 149.
HUDEC, K., PELANTOVÁ, J., RACHAâ, V. (1984): Hromadné úhyny vodního ptactva v âSSR. – Vodní ptactvo a jeho prostﬁedí v âSSR, Brno, 81 – 88.
HUSÁK, ·. (1992): Vodní a baÏinné rostliny na‰í pﬁírody. – In: âÍÎKOVÁ-KONâALOVÁ, H., HUSÁK,·. [eds.]
Úãelové kultivace vodních a mokﬁadních rostlin, BÚ AV âR, TﬁeboÀ, 7 – 19 pp.
HUSÁK, ·. et al. (1980): Problémy kategorizace, rajonizace a klasifikace vegetace makrofyt rybniãních soustav TﬁeboÀské pánve s návrhy ochrany a regulace. – Záv. zpráva dílãího úkolu VI-1-6B/1, in ms. BÚ âSAV.
JANDA, J. (1993): Souãasn˘ stav, ochrana a moÏnosti managementu biotopÛ v˘znamn˘ch pro ochranu ptákÛ
na TﬁeboÀsku. – In: HORA, J., KA≈UCH, P. [eds.] V˘znamná ptaãí území v âeské a Slovenské republice.
Sborník ze semináﬁe âeskoslovenské sekce ICBP TﬁeboÀ, 24. – 25. bﬁezna 1992, 28 – 34 pp.
JANDA, J. (1994): TﬁeboÀ Basin Biosphere Reserve. – In: JENÍK, J., PRICE, M. F. [eds.] Biosphere reserves
on the crossroads of central Europe. Czech Republic – Slovak Republic., Czech National Committee for
UNESCO, Man and Biosphere Programme Prague, 66 – 80 pp.

●

185 ●

JANDA J., KVùT J. (1993): Measuring ecological change in Czechoslovak Wetlands. – In: MOSER, M.,
PRENTICE, R. C., VAN VESSEM, J. [eds.]: Waterfowl and wetland conservation in the 1990s – a global perspective. – IWRB Special Publication No. 26, Slimbridge, 77 – 82 pp.
JANDA, J., MACHÁâEK, P. (1990): Kormorán velk˘, Phalacorax carbo, v âechách a na Moravû v letech
1982 – 1988. – Sylvia 27: 55 – 70.
JANDA, J., PECHAR, L., PLESNÍK, J. (1995): A sustainable use of commercial fishponds in the Czech
Republic – a real world or a vision? – In: JOHNSON, B. [eds.] Proc. 19th workshop EUROSITE, The management of water levels and quality in and around conservation areas, May 1994, National Park De Weerribben,
The Netherlands, 58 – 63 pp.
JENÍK, J., KVùT, J. [eds.] (1983): Studie zaplavovan˘ch ekosystémÛ u Tﬁebonû. – Academia Praha, 147 pp.
JÍROVEC, O. (1937): Chemismus vod rybníkÛ Lednick˘ch. – Vûst. král. spol. nauk. Praha, II: 1 – 19 pp.
JÍROVEC, O., JÍROVCOVÁ, M. (1938): Chemismus lnáﬁsk˘ch rybníkÛ. – Vûst. král. spol. nauk., Praha, 1 – 34 pp.
KAFKA, J. (1891): Zvíﬁena ãesk˘ch rybníkÛ. – Arch. pro pﬁír. prozk. âech., 8(2): 1 – 95.
KALN¯, A. (1989): Jihoãeské rybníky na star˘ch mapách. – JâN âeské Budûjovice, 84 pp.
KENNETH, I., MOSS, B., BALLS, H. (1989): The loss of submerged plants with eutrophication.
II. Relationship between fish and zooplankton in a set of experimental ponds, and conclusions. – Freshwater
Biology 22: 89 – 107.

●

14. LITERATURA

KOMÁRKOVÁ, J., FAINA, R., PA¤ÍZEK, J. (1986): Influence of the watershed and fishstock upon the fish
pond biocenoses. – Limnologica, Berlin 17(2): 335 – 354.
KO¤ÍNEK, V. (1967): Primary production of plankton in ponds in vicinity of Blatná. – Arch. hydrobiol.
63: 520 – 532.
KO¤ÍNEK, V., FOTT, J., FUKSA, J., LELLÁK, J., PRAÎÁKOVÁ, M. (1987): Carp ponds of central Europe. –
In: MICHAEL, R. G. [ed.] Managed aquatic ecosystems., Ecosystems of the World 29, Elsevier Amsterdam,
29 – 63 pp.
KOUTNÍKOVÁ, J. (1993): Trofická charakteristika tﬁeboÀsk˘ch rybníkÛ (Vliv obhospodaﬁování a zemûdûlské
ãinnosti v povodí). – Dipl. práce, ZF JU âeské Budûjovice, 80 pp.
KROUPA, M., DRBAL, K. (1990): Chemistry of waters in flooded sand pits and its development. – In:
KRUPAUER, V., BICAN, J., DRBAL, K. [eds.] Extracted ecosystem of TﬁeboÀ Biosphere Reserve., Academia
Praha, 49 – 62.
KSENOFONTOVA, T. (1988): Morphology, production and mineral contens in Phragmites australis in different
waterbodies of the Estonian SSR. – Folia Geobot. et Fytotax. 23: 16 – 43.
KUBÒ, F. (1975): V˘voj tﬁeboÀského rybníkáﬁství. – Kand. dis. práce, V·Z Brno, 107 pp.
KUâERA, S., PRACH, K. (1991): Metody sledování dlouhodob˘ch zmûn vegetace. – Muzeum a souãasnost,
Roztoky, ser. natur. 5/5, 22 pp.
KVùT, J. (1992): Wetlands of the TﬁeboÀ Biosphere Reserve – an overview. In: FINLAYSON, C.M. [ed.]: Integrated management and conservation of wetlands in agricultural and forested landscapes. Proceedings IWRB
workshop TﬁeboÀ, Czechoslovakia. March 1992, IWRB Special Publication No. 22, Slimbridge, 11 – 14 pp.
LOSOS, B., HETE·A, J. (1971): Hydrobiological studies on the Lednické rybníky ponds. – Pﬁír. práce ústavÛ
âSAV v Brnû, 5(10): 1 – 54.
MARVAN, P., KOMÁREK, J., ETTL, H, KOMÁRKOVÁ, J. (1978): Structural elements. Principal populations
of algae. Spatial distribution. – In: DYKYJOVÁ, D., KVùT, J. [eds.] Pond littoral ecosystems., Springer-Verlag
Berlin, Heidelberg, 296 – 313 pp.
MÍCHAL, I. (1994): Ekologická stabilita. – Veronica Brno/MÎP âR, Praha, 275 pp.
●

186 ●

MOKR¯, T. (1935): Hospodáﬁství rybniãní. – Písek, 352 pp.
MORAVEC, J. et al. (1983a): Rostlinná spoleãenstva âeské socialistické republiky a jejich ohroÏení. – Severoãeskou pﬁírodou, Litomûﬁice, 110 pp.
MORAVEC, J.: (1983b): Pﬁehled vy‰‰ích vegetaãních jednotek âeské socialistické republiky. – Preslia
55: 97 – 122.
MORAVEC, J. [ed.] (1994): Atlas roz‰íﬁení obojÏivelníkÛ v âeské republice. – Národní muzeum Praha, 136 pp.
MUKASIKUBWABO, V., POKORN¯, J. (1993): Effect of sediment on water quality: oxygen consumption,
nutrients and metals release. Fish pond management in the TﬁeboÀ biosphere reserve. – BÚ AV âR, TﬁeboÀ,
in ms., 18 pp.
MUSIL, P. (1995): Zmûny poãetnosti vodních a mokﬁadních ptákÛ na rybnících TﬁeboÀské pánve v letech
1988 – 1995. – In: HORA, J., PLESNÍK J., JANDOVÁ, J. [eds.]: V˘znamná ptaãí území v âeské republice.
Sborník referátÛ Kostelec nad âern˘mi lesy, 7. – 8. dubna 1995. âeská spoleãnost ornitologická Praha, Lesnická fakulta a Institut aplikované ekologie âZU Kostelec n. â.lesy, 25 – 33 pp.
MUSIL, P., FUCHS, R. (1994): Changes in abundance of water birds species in southern Bohemia (Czech
Republic) in the last 10 years. – In: KEREKES, J. J. [eds.] Aquatic birds in trophic web of lakes., Hydrobiologia 279/280: 511 – 519.
MUSIL, P., ·ÁLEK, M. (1994): Changes in abundance of water and wetland birds in South Bohemia during
the last decade: summary review. – In: AUBRECHT, G., DICK, G., PRENTICE, C. [eds.] Monitoring of ecological changes in wetlands of Middle Europe., Stapfia 31, Linz, Austria, and IWRB Publication No. 30, Slimbridge, 55 – 60 pp.

NEUHÄUSL, R. (1957): Ekologie zazemÀovacích spoleãenstev v rámci vegetaãních pomûrÛ v jihov˘chodní
ãásti TﬁeboÀské pánve. Dis. práce. PﬁF UK Praha, 218 pp.
NEUHÄUSLOVÁ, Z., KOLBEK J. [eds.] (1982): Seznam vy‰‰ích rostlin, mechorostÛ a li‰ejníkÛ stﬁední Evropy uÏit˘ch v bance geobotanick˘ch dat BÚ âSAV. – BÚ âSAV, PrÛhonice, 224 pp.
NOVÁâEK, F. (1935): Pﬁíspûvek k oekologii Aphanizomenon flos aquae, Microcystis aeruginosa, Anabaena
flos aquae. – Práce Mor. Pﬁír. Spol. IX. Brno, 12 – 23 pp.
NOVÁâEK, F. (1941): Fytoplankton a zooplankton rybníka Hladu u Studence. – Práce Mor. Pﬁír. Spol. XIII.,
Brno, 1 – 23 pp.
OBSTOVÁ M. (1989): Zmûny v litorálních porostech SPR Velk˘ a Mal˘ Tis˘. TﬁeboÀsko. – Informaãní zpravodaj správy CHKO 10: 16 – 17.
PECHAR, L. (1988): Vodní kvût sinice Aphanizomenon flos-aquae - ekologická studie rybniãních populací.
– Kand. dis. práce, PﬁF UK Praha, 147 pp.
PECHAR, L. (1995): Long-term changes in fish pond management as an uplanned ecosystem experiment:
Importance of zooplankton structure, nutrients and light for species composition of cyanobacterial blooms.
– Wat. Sci. Tech. 32(4): 187 – 196.
PECHAR, L., HRBÁâEK, J., DUFKOVÁ, V., KOMÁREK, J., KROUPA, M., PAPÁâEK, M. (1988): Hydrobiologická charakteristika tÛní v nivû horní LuÏnice. – Sborník AF V·Z v âesk˘ch Budûjovicích, ﬁada fytotechnická 5(2): 73 – 84.

●

187 ●

●

NEUHÄUSL, R. (1956): Fytocenologick˘ rozbor asociace Acorus calamus – Carex rostrata v jiÏní ãásti rybníka
Nov˘ Kanclíﬁ (TﬁeboÀská pánev). – Acta Univ. Car. – Biol., 1 – 86 pp.

14. LITERATURA

MUSIL, P., ·ËASTN¯, K., BEJâEK, V. (1993): Poãetnost jednotliv˘ch druhÛ vodních ptákÛ na tﬁeboÀsk˘ch
rybnících a její zmûny v posledních 10 letech. – In: HORA, J., KA≈UCH, P. [eds.] V˘znamná ptaãí území
v âeské a Slovenské republice. Sborník ze semináﬁe âeskoslovenské sekce ICBP TﬁeboÀ, 24. – 25. bﬁezna
1992, 35 – 46 pp.

PECHAROVÁ, E. (1984): Beitrag zur Ökologie von Potamogeton pectinatus L. – Acta Univ.Car. – Biol.
6: 363 – 377.
PECHAROVÁ, E. (1995): Kritick˘ stav rybniãního ekosystému ¤eÏabinec – chránûného území nadnárodního
v˘znamu a moÏná v˘chodiska jeho obnovy. Sborník JU ZF âeské Budûjovice, ﬁada fytotechnická, 1/XII:
45 – 60.
PLESNÍK, J. (1993): Environmental/economic appraisal of commercial fishpond operation in the Czech
Republic. Preliminary report. Presented to the International Conference Conserving Europe`s natural heritage.
Towards a European Ecological Network, November 1993, Maastricht, Czech IUCN Project Coordination Unit
Prague, 6 pp.
PLESNÍK J. (1995): Privatizace pﬁírody. – Ochrana pﬁírody 50: 284 – 285.
PLESNÍK J., PECHAR L., PYKAL J. (1995): Fishponds – man-made polyfunctional wetlands in the Central
European landscape. Paper presented at the workshop Generation income from protected areas: wetlands.,
EUROSITE Ann. Gen. Meeting 28 April – 2 May 1995, Kiskunság National Park, 12 pp.
PODBIELKOVSKI, Z., TOMASZEVICZ, H. (1979): Zarys hydrobotaniki. – PWN Warszava, 530 pp.
POKORN¯, J. KVùT, J., ONDOK, J. P. (1990): Functioning of the plant component in densely stocked fishpond.
– Bull. Ecol. 21: 44 – 48
POKORN¯, J., (1994): Development of aquatic macrophytes in shallow lakes and ponds. In: EISELTOVÁ, M.
[ed.] Restoration of lake ecosystems – a holistic approach. IWRB Publication 32, Slimbridge, 36 – 43 pp.

●

14. LITERATURA

POKORN¯, J., ONDOK, P. (1991): Macrophyte photosynthesis and aquatic environment. – Rozpravy Academia Praha, 4: 1 – 117.
POKORN¯, J. PECHAR, L., KOUTNÍKOVÁ, J., DUFKOVÁ, V., SCHLOTT, G., SCHLOTT, K. (1993): The
effects on the aquatic environment of fish pond management practices. – In: FINLAYSON, C. M. [ed.] Integrated management and conservation of wetlands in agricultural and forested landscapes. Proceedings IWRB
workshop TﬁeboÀ, Czechoslovakia. March 1992, IWRB Special Publication No.22, Slimbridge, 50 – 55 pp.
POKORN¯, J., SCHLOTT, G., SCHLOTT, K., PECHAR, L., KOUTNÍKOVÁ, J. (1994): Monitoring of changes
in fishpond ecosystems. – In: AUBRECHT, G., DICK, G., PRENTICE, C. [eds.] Monitoring of ecological changes in wetlands of Middle Europe., Stapfia 31, Linz, Austria, and IWRB Publication No. 30, Slimbridge,
37 – 45 pp.
PRACH, K. et. al. (1989): Synantropizace, ruderalizace a pﬁíbuzné procesy v krajinû. – Zpr. âs. Bot. Spol.
Praha, 24: 65 – 75.
P¤IBIL, S., JANDA, J., JENÍK, J. [eds.] (1990): Ekologie a ekonomika TﬁeboÀska po deseti letech. –
BÚ AV âR, MAB/UNESCO TﬁeboÀ, 371 pp.
P¤IBIL, S., KROUPA, M., BURGEROVÁ, E., DUFKOVÁ, V. (1988): Chemimus a trofie vod horní LuÏnice.
– Sborník AF V·Z v âesk˘ch Budûjovicích, ﬁada fytotechnická 5(2): 37 – 55.
PYKAL, J. (1995a): Doporuãení pro management v˘znamn˘ch ptaãích území na rybnících. – In: HORA, J.,
PLESNÍK J., JANDOVÁ J. [eds.] V˘znamná ptaãí území v âeské republice. Sborník referátÛ Kostelec nad
âern˘mi lesy, 7. – 8. dubna 1995. âeská spoleãnost ornitologická Praha, Lesnická fakulta
a Institut aplikované ekologie âZU Kostelec n. â.lesy, 80 – 84 pp.
PYKAL, J. (1995b): Monitoring vodního ptactva na jihoãesk˘ch rybnících. Návrh zásad managementu rybniãních rezervací. – âesk˘ ústav ochrany pﬁírody, stﬁedisko âeské Budûjovice, 44 pp.
PYKAL, J., JANDA J. (1994): Poãetnost vodních ptákÛ na jihoãesk˘ch rybnících ve vztahu k rybniãnímu hospodaﬁení. – Sylvia 30: 3-11.
RIPL, W., POKORN¯, J., EISELTOVÁ, M., RIDGILL, S. (1994): A holistic approach to the structure and function of wetlands, and their degradation. – In: EISELTOVÁ, M. [ed.] (1994): Restoration of lake ecosystems
– a holistic approach. IWRB Publication No. 32, Slimbridge, 36 – 43 pp.
●

188 ●

RYBNÍâEK, K., BALÁTOVÁ-TULÁâKOVÁ, E., NEUHÄUSL, R. (1984): Pﬁehled rostlinn˘ch spoleãenstev
ra‰elini‰È a mokﬁadních luk âeskoslovenska. – Studie âSAV 8: 1 – 123.
SCHÄFERNA, K. (1924): Zur Eutrophie der Teiche. – Verh. d. Inter. Verein. f. Limnologie. Innsbruck,
304 – 315 pp.
SLÁDEâEK, V. (1951): Zooplankton Máchova jezera, BﬁehyÀského a Novozámeckého rybníka. – âas. Nár.
mus. v Praze, odd. pﬁír. 120: 29 – 34
SVOBODOVÁ, Z., FAINA, R. (1984): PouÏití pﬁípravku SOLDEP v rybáﬁství. – Edice metodik VÚRH VodÀany,
12: 1 – 15 pp.
·RÁMEK-HU·EK, R. (1944): První pﬁíspûvek k typologii návesních rybníãkÛ na Moravû. – Vûst. âs. zool.
spol. 9: 117 – 122
·RÁMEK-HU·EK, R. (1961): Perlooãka Limnosida frontosa v RoÏmberském rybníce u Tﬁebonû. – âas. Nár.
mus. v Praze 130: 164 – 171
·RÁMEK-HU·EK, R. (1962): Die mitteleuropäischen Cladoceren und Copepodengemeinschaften und deren
Verbreitung in den Gewässern der âSSR. – Sborník V·CHT v Praze, Technologie vody 6(1): 99 – 133.
·RÁMEK-HU·EK, R., STRA·KRABA, M., BRTEK, J. (1962): Fauna âSSR. Sv. 16, LupenonoÏci-Branchiopoda., Nakladatelství âeskoslovenské AV, Praha, 470 pp.
·ËASTN¯, K., BEJâEK, V., JANDA, J., HLÁSEK, J., ·EVâÍK, J., DOSTÁLOVÁ, J. (1987): Hnízdûní vodních
ptákÛ na rybniãních ostrovech TﬁeboÀské pánve – srovnání let 1978/79 a 1985. In: Avifauna jiÏních âech a její zmûny., âeské Budûjovice, 249 – 259 pp.

TUCKER, G. M., HEATH, M. F., TOMIALOJC, L., GRIMMET, R. F. A. [eds.] (1994): Birds in Europe. Their
conservation status. – BirdLife Conservation Series No. 4, BirdLife International Cambridge, U. K. 600 pp.
WHIGHAM, D. F., GOOD, R. E., KVùT, J. (1990): Wetland ecology and management: Case Studies. – Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 179 pp.

IUCN (1994): Privatisation of nature. Policy Brief. – IUCN European Programme: Central and Eastern Europe
Cambridge, U. K., 25 pp.
MZe âR (1995): Zpráva o stavu ãeského zemûdûlství 1995. Zelená zpráva. – Ministerstvo zemûdûlství âR
Praha a Agrospoj Praha, 263 pp.
OECD (1987): Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control. – Final Report OECD, Paris,
112 pp.
Správa chránûn˘ch oblastí âR – CHKO TﬁeboÀsko (1994): Plán péãe o CHKO a BR TﬁeboÀsko, 288 pp.

●

189 ●

●

·USTA, J. (1898): Fünf Jahrhunderte der Teichwirtschaft zu Wittingau. – ·tûtín. pﬁeklad: Lhotsk˘ O. (1995):
Pût století rybniãního hospodáﬁství v Tﬁeboni. – Carpio, TﬁeboÀ, 205 pp.

14. LITERATURA

·USTA, J. (1884): V˘Ïiva kapra a jeho druÏiny rybniãné. – Praha, 224 pp. Nové nezmûnûné vydání:
SCHÄFERNA, K., DVO¤ÁK, B. [eds.] ·USTA, J. (1938): V˘Ïiva kapra a jeho druÏiny rybniãné. Nové základy
rybochovu rybniãního. – âs. Akad. Zem. Praha, 221 pp.

IUCN - SVùTOV¯ SVAZ OCHRANY P¤ÍRODY
Svûtov˘ svaz ochrany pﬁírody, zaloÏen˘ v roce 1948 pod názvem Mezinárodní unie na ochranu pﬁírody, sdruÏuje
v ojedinûlém partnerství vlády, vládní agentury a ‰irokou ‰kálu nevládních (dobrovoln˘ch) organizací: celkem má
913 ãlenÛ ve 133 státech svûta.
IUCN se jako unie snaÏí ovlivÀovat, podporovat a pomáhat lidem na celém svûtû pﬁi zachování celistvosti a rozmanitosti pﬁírody a zabezpeãit, aby jakékoliv vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ bylo rovnomûrné a z hlediska Ïivotního prostﬁedí
trvale udrÏitelné. Ùstﬁední sekretariát, sídlící ve ‰v˘carském Glandu, koordinuje program IUCN a slouÏí ãlenÛm tím,
Ïe reprezentuje jejich názory na stav svûta a poskytuje jim rozmanité sluÏby, vûdecké poznatky a odbornou
pomoc, které potﬁebují k tomu, aby dosáhli sv˘ch cílÛ. V ‰esti komisích IUCN pÛsobí více neÏ 10 000 odborníkÛ,
kteﬁí se v rÛzn˘ch ﬁe‰itelsk˘ch kolektivech a pracovních skupinách zamûﬁují zejména na ochranu druhÛ a biodiverzity a ﬁízenou péãi o stanovi‰tû (biotopy) a pﬁírodní zdroje. Unie uÏ pomohla mnoha státÛm pﬁi pﬁípravû národních
strategií ochrany biodiverzity a pomocí vûdecky podloÏen˘ch terénních projektÛ, nad nimiÏ pﬁevzala odbornou garanci, dokazuje praktickou pouÏitelnost znalostí o ochranû pﬁírody. Aktivity IUCN se stále více decentralizují a uskuteãÀují se roz‰iﬁující sítí regionálních a národních reprezentací, zﬁízen˘ch zejména v rozvojov˘ch zemích.

EVROPSK¯ PROGRAM IUCN
Hlavními cíli Evropského programu, ustaveného v roce 1987, zÛstává naplÀování poslání Unie pﬁi ochranû pﬁírody,
rozumné vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ a souãasné zlep‰ování Ïivotních podmínek pro obyvatele na‰í planety. V souladu se Svûtovou strategií ochrany pﬁírody a závûry Zprávy Svûtové komise pro Ïivotní prostﬁedí a rozvoj podporuje
pﬁípravu a realizaci dlouhodob˘ch strategií, citliv˘ch k Ïivotnímu prostﬁedí ve v˘chodní, stﬁední a jiÏní Evropû. V roce
1996 ãítala ãlenská základna IUCN v Evropû 21 státÛ, 26 vládních agentur, 35 mezinárodních, 208 národních a 16 pﬁidruÏen˘ch ãlenÛ. V âeské republice jsou ãleny IUCN Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR, Správa Krkono‰ského
národního parku, âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody, Hnutí Brontosaurus a Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot.

âESKÉ KOORDINAâNÍ ST¤EDISKO IUCN
âeské koordinaãní stﬁedisko IUCN - Svûtového svazu ochrany pﬁírody v Praze pÛsobí od roku 1993 a navazuje na
ãinnost ãeskoslovenské reprezentace Unie. Prostﬁednictvím modelov˘ch projektÛ a pﬁípadov˘ch studií, zaloÏen˘ch
na vûdeck˘ch základech, pﬁibliÏuje poslání IUCN, zejména ochranu biodiverzity na v‰ech jejích úrovních a rozumné
vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ. Nedílnou souãástí aktivit IUCN v âeské republice je i podpora ãlensk˘ch organizací
Unie a zprostﬁedkování vûdeck˘ch informací z problematiky ochrany pﬁírody a krajiny. Národní zastoupení IUCN v âR
zabezpeãuje i vydání Evropského zpravodaje IUCN pro stﬁední a v˘chodní Evropu v angliãtinû. Nadace ECOPOINT styãné stﬁedisko pro Ïivotní prostﬁedí se snaÏí podporovat spolupráci nevládních a vládních organizací âR i stﬁední
Evropy.

IUCN Communications Division
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland
Switzerland
Tel.: ++ 41 22-999 00 01
Fax: ++ 41 22-999 00 02
E-mail: mail@hq.iucn.ch

IUCN Publication Services Unit
219c Huntingdon Road
Cambridge
CB3 0DL
UK
Tel.: ++ 44 1223-277 894
Fax: ++ 44 1223-277 175

