RYBY

nezastupitelná součást
ekosystému rekultivačních jezer
Jako přírodě blízký a na druhé straně ekonomicky přijatelný způsob kultivací zahlazení zbytkových jam se využívá hydrická varianta. Při této variantě vznikají řízeným zatopením vytěžených jam rozsáhlé a hluboké vodní útvary – důlní jezera.

Proč jsou ryby důležité?
Vytvoření nového jezera v bývalém důlním prostoru představuje ve své podstatě rozsáhlý
ekologický experiment, v jehož průběhu může dojít k projevům řady specifických faktorů
s negativními dopady na jednotlivé organismy, celé potravní řetězce, a nakonec i výslednou
kvalitu vody. Právě kvalita vody dobře vypovídá o zdárném průběhu rekultivačních činností
a předurčuje jezero k jeho budoucímu bezproblémovému využití. Soutěživé vztahy
a dynamická povaha potravních sítí vedou obecně k samovolnému uspořádání společenstev
organismů a k optimálnímu využívání živin a energie, kdy vzniknou dva typy prostředí, kdy
je buď voda čirá, nebo naopak zakalená. V obou případech hraje velmi důležitou úlohu
nejvyšší potravní úroveň, tedy ryby, neboť dravý způsob života ryb je primární strukturující
silou ve vodních ekosystémech a změny v interakcích predátor-kořist ovlivňují jednotlivé
úrovně potravního řetězce. Aby tedy z důlních jezer byly opět skvostné a blyštivé perly na
náhrdelníku naší krajiny, je žádoucí vývoj rybích společenstev řídit požadovaným směrem,
ovšem za maximálního využití přirozených přírodních procesů.

Čeho chceme dosáhnout?
Z hlediska kvality vody mohou mít ryby zcela protichůdný vliv, protože mohou svým
působením kvalitu vody snižovat nebo naopak zvyšovat. Nežádoucí vliv spočívá ve vyžírání
filtrujícího zooplanktonu planktonžeroucími rybami. Tím dochází k nárůstu početnosti řas
a sinic, který je doprovázen výrazným poklesem průhlednosti vody (voda je zelená). Žádoucí
vliv rybí obsádky je na druhé straně dán omezením početnosti planktonžeroucích ryb
predací dravými rybami. Planktonžeroucí ryby pak nedecimují filtrující zooplankton a ten
může účinně omezovat společenstvo řas a průhlednost vody a estetická kvalita vody zůstává
vysoká.

Jak ovlivňovat vývoj rybího společenstva
žádoucím směrem?
Z hlediska ovlivňování rybí obsádky je zcela zásadní včasná znalost stavu rybí obsádky
a monitorování jejího vývoje. Případné ovlivnění vývoje rybího společenstva je méně nákladné
a snáze proveditelné v průběhu napouštění jezera. Zvrácení nepříznivého stavu po vytvoření
stabilního systému je naproti tomu v takto velkých a objemných vodních útvarech extrémně
nákladné či téměř nerealizovatelné. Druhou podmínkou je získání reprezentativního
odhadu druhového složení a početnosti rybího společenstva, což je technicky i časově
velmi náročná záležitost. Aby nedošlo ke zkreslení odhadu skutečnosti, je zapotřebí provést
komplexní průzkum, který spočívá v provzorkování všech podstatných habitatů jezera
různými lovnými prostředky a v odhadu následného složení rybí obsádky váženým způsobem
s použitím relativní významnosti jednotlivých habitatů a relativní početnosti nebo biomasy
ryb v nich.
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Jak se daří realizace v případě jezera Milada?
Čistá jezera a jejich charakteristické rybí obsádky patří v současné době vlivem eutrofizace
povrchových vod k jedněm z nejohroženějších biotopů evropské krajiny. Jezero Milada
se řadí mezi jezera tzv. okouno-štikového typu. Mezi nejvýznamnější, avšak nežádoucí
druhy ryb v jezeře, patří plotice obecná (Rutilus rutilus) a perlín ostrobřichý (Scardinius
erythrophthalmus), přičemž plotice v posledních letech vystřídala perlína na prvním místě
pomyslného žebříčku záporáků. Za účelem omezení početnosti právě těchto nežádoucích
druhů byly do jezera vysazeny tři druhy našich nejvýznamnějších dravců – štika obecná (Esox
lucius), sumec velký (Silurus glanis) a candát obecný (Sander lucioperca). Štice i sumci se
v jezeře velmi daří, naopak pro candáta je jezero až příliš hluboké a málo úživné. Všechny
tři druhy se nicméně v jezeře přirozeně rozmnožují a jejich populace jsou stabilní. Jak už
napovídá samotné označení typu jezera je jeho velmi důležitou součástí okoun říční (Perca
fluviatilis), a to proto, že dospělí jedinci okouna jsou draví a pomáhají omezovat početnost
nežádoucích druhů podobně jako výše zmíněné výhradně dravé druhy. V jezeře se lze dále
potkat i s línem obecným (Tinca tinca) a ježdíkem obecným (Gymnocephalus cernua),
nicméně jejich podíl na celkové biomase je zanedbatelný, navíc jde o druhy nepředstavující
pro ekosystém jezera z pohledu vlivu na kvalitu vody žádné ohrožení. Hrozbou je naopak
kvalitu vody výrazně zhoršující kapr obecný (Cyprinus carpio), který je pro jezero Milada,
a důlní jezera obecně, zcela nevhodným druhem.
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