
Makrofyta jako doplňková 
potrava živočichů 

Bezobratlí  Ryby Ptáci  

Savci  Plankton  Obojživelníci  



Význam pro hydrobionty 

 Vodní rostliny mají pro život ostatních 
hydrobiontů nesmírný význam a hrají v 
nich nezastupitelnou roli:  

fytoplankton,  

fytobentos,  

perifyton  

samotná makrofyta.  



Životní prostředí 

Role mikro i makrofyt je rozšířena z 
doplňkové potravy i na prostředí k žití 
ostatní hydrobiontů. 

Prostředí a substrát… 



Primární produkce 
sinice, řasy a vyšší vod. rostliny jsou prakticky 
jediným producentem organic. hmoty v 
nádrži.  

Tam, kde nejsou dostatečně zastoupeny, je 
živočišná složka závislá převážně na přísunu 
organ. látek zvenčí (splachem, spadem, 
přítokem), nebo na přikrmování či krmení 
(pstruhařství, rybí líhně).  



Zatímco v mořích je téměř jediným 
producentem organic. hmoty 
fytoplankton, ve sladkých vodách 
přistupují jako producenti i další 
rostlinné složky:  

fytobentos,  

perifyton,  

makrofyta.  

Čím je nádrž menší a mělčí, tím více 
narůstá podíl makrofyt na přísunu 
organic. hmoty do potravních řetězců.  



Řasy a sinice jsou nesporně kvalitnější 
potravou pro vodní živočichy než velké 
cévnaté rostliny:  

lehčeji stravitelné díky tenké buněčné 
bláně (může zcela chybět)  

jejich buňky se velmi lehce rozpadají.  



protikladem k tomu se pletiva vyšších 
rostlin rozkládají podstatně hůře, neboť 
obsahují značnou část pletiv 
mechanických.  

Zatímco rozklad sinic a řas ve vodě je 
otázkou několika dnů až týdnů, probíhá 
rozklad těl vyšších rostlin měsíce až 
roky.  



Pro koho … 

potrava zooplanktonu,  

zoobentosu (fytobentos, detritus z řas a 
vod. rostlin)  

ostatním bezobratlým (perifyton, 
makrofyta)  

rybám (makrofyta - bílý amur, 
fytoplankton - tolstolobici) 



nebo jako ŽP 

úkryt,  

podklad pro přichycení nebo vytírání jiker  

kladení vajíček (makrofyta).  

 



Plankton  

Vynikající potravou 
pro většinu 
planktonních 
bezobratlých, živících 
se filtrací vody, jsou 
drobné planktonní 
sinice a řasy.  

Vyrovnají se dobrému 
senu. 



Některé řasy, jako rozsivky, zlativky a 
různobrvky, syntetizují jako asimilační 
produkt olej, který má zvláště vysokou 
výživnou hodnotu.  

Obsahují i řadu vitamínů.  

druh Bílkoviny % Uhlohydráty % Tuky % 

Chlamydomonas  36,3 58,2 5,5 

Chlorella  8-88 5-38 4-85 



řasami se živí i řada prvoků, např. z 
rodu Chilodon, Oxytrichia a pod., kteří 
se živí hlavně drobnými rozsivkami rodu 
Navicula a Nitzschia.  



Drobní korýši  

Fytoplankton má zejména velký význam pro 
výživu planktonních korýšů (zejména rodu 
Daphnia), vířníků a jiných filtrujících 
organismů (např. škeble rybničná).  

Fytoplankton může být přijímán těmito 
organismy buď v živém stavu, nebo po svém 
odumření a rozkladu na jemný detritus.  



Bezobratlí  
Možnost získávání potravy 
pro pavouky 

Potápníky 

Včely (hmyzosnubné r.) 

… a jiné (lipara u rákosu) 

 



Filtrací suspendovaného detritu se pak 
živí i mnohé organismy bentosu, červi a 
larvy pakomárů. 



Savci 

Pastva skotu 

Vydry 

Bobři 

 

 



Nadzemní i podzemní části vodních 

makrofyt slouží za potravu zejména 

některým vodním hlodavcům, žijícím 

volně v přírodě, jako je ondatra a nutrie.  



Ryby  

Žádný chov ryb se nemůže obejít bez 
rostlinné složky; jinak je celý systém 
vystaven nebezpečí náhlých změn, které 
mohou vést až k úhynu rybí obsádky.  

Stejné nebezpečí představuje přemnožení 
rostlin, ať už se projevuje silnými 
vegetač. zákaly sinic a řas, vod. květy 
sinic nebo nadměrným zarůstáním nádrží 
makrovegetací.  



Jako potravní složka bývají zpravidla 
nalézány u nejmladších stádií ryb 
nejrůznějších druhů, např. kapra, 
perlína, plotice a podoustve. 

Starší stádia však přijímají řasy většinou 
jen jako potravu z nouze. 



Z našich ryb činí výjimku perlín, tloušť a 
hlavně ostroretka stěhovavá, která 
seškrabává svými ústy povlaky řas a 
sinic s kamenů a požírá je společně s 
živočichy, kteří v nich žijí. 



Z introdukovaných ryb je to zejména 
tolstolobik bílý, který je schopen 
odfiltrovat i velmi jemný fytoplankton, a 
tolstolobik pestrý, který odfiltrovává 
hrubší fytoplankton spolu se 
zooplanktonem. 



Miller a Crowl uspořádali dva venkovní 
pokusy za použití různě velkých klecí pro 
determinaci přímého a nepřímého vlivu kapra 
na makrofyta. Přítomnost kapra ukázala, že 
se průkazně snížilo množství makrofyt a došlo 
i ke změnám druhového složení. Konkrétně 
byla kaprem průkazně ovlivněna délka stonků 
makrofyt. Výsledná data nasvědčovala tomu, 
že kapr může prokazatelně ovlivnit druhové 
složení a bohatost makrofyt. 

 



Produkce ryb  

Celá nedávná rybnikářská praxe byla 
zaměřena svým hnojením rybníků právě 
na vyvolání veg. zákalu vody drobným 
fytoplanktonem, který slouží jako hlavní 
krmivová základna potravního řetězce: 

fytoplankton ---> zooplankton ---> ryby  

fytoplankton ---> zoobentos --- ryby 



Avšak poslední desetiletí se svou narůstající 
eutrofizací nádrží má za následek takové 
pomnožení fytoplanktonu ve vodách, že je 
nutno od základu zrevidovat naše názory na 
hnojení rybníků, aby nedocházelo k 
negativním jevům plynoucím z metabolismu 
této obrovské biomasy. 



Vyšší rostliny 
Vyšší vod. rostliny hrají ve výživě našich 
domácích ryb jen velmi malou roli a jsou jimi 
opomíjeny.  

Malá množství rostlinné potravy v zažívacím 
traktu některých ryb nemají většího významu 
a mohou být označena za náhodnou potravu.  

Jedině perlín požírá častěji drobné části 
cévnatých rostlin a vláknitých řas. 



Z introdukovaných ryb je však 
významným býložravcem amur bílý, 
který se živí téměř všemi makrofyty, 
rostoucími v nádržích.  

Požírá i mladé výhonky tvrdých 
rybničních porostů a při dostatečné 
hustotě obsádky může zlikvidovat 
kromě měkké rybniční flóry za několik 
let i porosty orobince a rákosu. 



Další zdroje informací 

Petr T.: Interactions between fish and… 

Tatrai I.: Response of nutrients, … 

http://www.fao.org/documents/show_c
dr.asp?url_file=/DOCREP/006/X7580E/X
7580E00.HT 

Edward a Gangstad: Freshwater 
vegetation management. 

Web of sciences 

http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/X7580E/X7580E00.HTM
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/X7580E/X7580E00.HTM
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/X7580E/X7580E00.HTM
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/X7580E/X7580E00.HTM
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/X7580E/X7580E00.HTM
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/X7580E/X7580E00.HTM
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/X7580E/X7580E00.HTM


Ptáci  

Především vrubozobí, dále potáplice a 
potápky. 

Ostatní využívají jako hnízdní prostředí, 
úkryt 



Okřehky jsou přijímány většinou 

vodního ptactva, zejména kachnami a 

to jak divokými, tak domácími, zejména 

ve směsi se šrotem.  

V čerstvém stavu lze dobytku a drůbeži. 

 



Vodní rostliny jako prostředí a 
substrát vodních bezobratlých  

Vláknité řasy, na nichž žije nejen 
množství řasových epifytů, ale k 
přichycení je využívají také různí prvoci 
(např. vířenky).  

Různí vířníci bývají nacházeni přisedlí na 
vláknech řas.  

Nevhodné pro bezobratlé. 



V létě, kdy se na povrchu vodních rostlin 
začíná vytvářet krusta z uhličitanu 
vápenatého a perifyton řas dosahuje 
největšího rozvoje, objevují se tu i drobní 
bezobratlí:  

Stylaria lacustris (naidka chobotnatá),  

larva jepice Caenis macrura,  

pakomár Corynoneura  



Zvláště silně se perifyton rozvíjí na 
lodyhách a listech stolístku, rdesna 
obojživelného a v tišinách na 
ponořených částech rákosu a orobince.  

Naopak, slabě je vyvinut na vodním 
moru, rdestu a růžkatci.  



Fytofylní fauna je velmi bohatě zastoupena 
a jen co se týká larev pakomárů čítá na 60-
70 druhů.  

Larvy pakomárů se živí převážně rostlinnou 
potravou, při čemž okusují živé nebo i 
odumřelé vod. rostliny. 



Mnoho larev z podčeledi Ortocladinae 
dominuje v rozmanitých částech vod. 
rostlin. Plovoucí druhy jepic 
(Ephemeroptera) jsou rovněž fytofilní. 
Patří sem jepice dvoukřídlá, jepice 
jezerní a jepice večerní. 



Ve vodách s bohatým rostlinstvem se 
objevuje obvykle velké množství 
různých fytofilních měkkýšů.  

bahenka živorodá, točenka plochá, 
uchatka a další. 



Ve velkých jezerech se na ponořených 
rostlinách hojně vyskytují mladí stádia 
slávičky mnohotvárné, kterou potkáme 
u nás na Dunaji a v Labi.  

Na rostlinách nebo mezi rostlinami žijí i 
jiní bezobratlí, jako např. beruška vodní 
a larvy vážek - Odonata, vodule - 
Hydracarina, chrostíci - Trichoptera 





Nejbohatší fauna se objevuje obvykle 
na rostlinách s velkou listovou plochou 
(leknín, stulík, šípatka), nebo na 
rostlinách s vlnitými listy (rdest 
kadeřavý, rdest prorostlý), které 
poskytují dobrou ochranu před nárazy 
vody a před nepřáteli. 



výskyt některých živočichů na určitých 
rostlinách je podmíněn druhem rostliny.  

Např. na rákosu, orobinci úzkolistém a 
puškvorci se masově objevují minující larvy 
pakomára sk. gripekoveni.  

Tyto larvy se objevovaly i na jiných 
rostlinách, ale již v daleko menším 
množství. 



Vodní rostliny jako substrát pro 
výtěr ryb 

Většina ryb našich vod, zejména zástupci 
čeledí Cyprinidae, Esocidae, Siluridae a 
částečně i Cobitidae kladou své jikry na vodní 
cévnaté rostliny.  

Některé druhy se vytírají i na luční traviny, 
zalité jarními záplavovými vodami (štika a 
částečně i plotice), jiné na mrtvé lodyhy a 
kořeny rostlin a dřevin (částečně plotice, cejn 
velký a candát). 



Avšak většina ryb se vytírá na živé 
vodní rostliny. Patří sem následující 
druhy:  

perlín, lín, karas, jelec jesen, sumec, piskoř 
a částečně i síh malý.  

Některé druhy ryb dokonce vyhledávají 
zcela určitý substrát. 



Jikry vytřené na rostlinách jsou na nich 
obvykle rovnoměrně rozloženy, což jim 
zaručuje dobrou výměnu vody kolem jejich 
povrchu.  

Protože v porostech vod. rostlin je zpravidla i 
vysoká koncentrace kyslíku, jsou tak 
vytvořeny neobyčejně příznivé podmínky pro 
jejich rozvoj. 



Vliv metabolitů vod. rostlin na život 
ostatních hydrobiontů 

V průběhu svého metabolismu uvolňují 
organismy do svého okolí řadu 
nejrůznějších látek, které samozřejmě 
ovlivňují ostatní složky biocenózy. Jsou 
to např. fytoncidy, baktericidní a 
protistocidní látky, jejichž vylučování ve 
větší nebo menší míře bylo prokázáno 
téměř u všech vodních a pobřežních 
rostlin. 



Bylo zjištěno, že fytoncidy puškvorce 
obecného stimulují rozvoj většiny 
měkkýšů,  

zatímco fytoncidy vylučované 
zblochanem vodním jejich rozvoj brzdí. 



Fytoncidy tohoto zblochanu působí 
kromě toho zhoubně na nezmary, 
hmyz, korýše a obojživelníky.  

Fytoncidy jedněch rostlin mohou 
ovlivňovat i růst jiných rostlin.  

Např. fytoncidy rdestu maličkého mají 
brzdící účinky na rdest prorostlý. 



Předpokládá se, že vznik monospeciových 
porostů určitých rostlin může být důsledkem 
vylučování fytoncidů touto rostlinou.  

Někteří autoři se domnívají, že vznik 
určitých společenstev rostlin je především 
důsledkem působení jejich fytoncidů, takže 
nakonec ve společenstvu zůstanou jen ty 
rostliny, které jsou ke vzájemnému 
působení ostatních rostlin odolné. 



Kromě fytoncidů vylučují vyšší rostliny i 
některé řasu do vody další biologicky 
aktivní látky, mající povahu růstových 
hormonů.  

Byly mezi nimi identifikovány kyselina 
abscisová a indolyloctová, které mohou 
ovlivňovat růst ostatních rostlin. 



Bylo též prokázáno, že některé rostliny 
vylučují do vody látky, které se velmi 
aktivně podílejí na odbourávání fenolů.  

Tato vlastnost byla zjištěna u skřípince, 
vodního moru, stolístku, růžkatce a 
chary. 



Toť vše… 


