Zpráva z vybraných lokalit
Hydrobiologické exkurze
v roce 2022
Petr Blabolil, Martin Bláha, Lenka Kajgrová,
Jan Kaštovský, Vojtěch Kolář a Jaroslav Vrba
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 7
České Budějovice 370 05

&
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

tel.: +420 728846173
email: Blabolil.Petr@seznam.cz

Úvod
Na základě povolení k odlovu elektrickým agregátem Územního svazu pro Severní Moravu a
Slezsko Českého rybářského svazu, z.s. ze dne 25. ledna 2022 (zn. PD-11/22) byly na čtyřech
lokalitách provedeny demonstrační odlovy ryb elektrickým agregátem za účelem ukázky
jednotlivých složek vodního prostředí studentům kurzu „Hydrobiologická exkurze“
garantované Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem
odlovů byla ukázka metody lovu elektrickým agregátem, praktické určení druhů ryb
a demonstrace vlivu prostředí na strukturu rybího společenstva studentům.
Během odlovů jsme se řídili pokyny uvedenými v Povolení k odlovu ryb a s předstihem
jsme kontaktovali hospodáře a/nebo předsedy místních organizací. O našich aktivitách byly
rovněž informovány orgány ochrany přírody (CHKO Poodří a CHKO Beskydy), Povodí Odry, s.p.
a kolegové mající v území své zájmy z Ústavu biologie obratlovců AV ČR v.v.i. a Ostravské
univerzity. Průzkumy byly podpořeny Akademií věd ČR v rámci programu Strategie AV 21,
Záchrana a obnova krajiny.

Metodika
Na všech lokalitách byly nejprve měřeny základní parametry prostředí multiparametrickou
sondou YSI, průhlednost Secchiho deskou a oblast prohlédnuta. Podle zjištěných parametrů
byl nastaven elektrický agregát a zvolena strategie lovu. K odlovu ryb na všech lokalitách byl
použit motorový agregát (Hans-Grassl typ ELT60IIHI s parametry maximálního výkonu 1,3 kW,
napětí 300/500 V a rozsahem 25-100 pulsů za sekundu). Lov byl proveden jedním průchodem
bez hrazení toku, přičemž konec loveného profilu byl stanoven k za běžných hydrologických
podmínek pro ryby neprůchodné bariéře. Během lovu bylo postupováno ve směru proti
proudu broděním, kdy byl elektrický proud lovcem střídavě zapínán a vypínán tlačítkem na
rukojeti. Lovnou četu tvořil lovec, dva sběrači omráčených ryb a dva odnašeči ryb (Obrázek 1).
Omráčené ryby byly odebírány podběrákem s výpletem ok 5 mm do kbelíku s čerstvou vodou
a postupně kumulovány ve vaničce se vzduchovacím zařízením. Bezprostředně po ukončení
lovu byl úlovek zpracován. Zpracování ryb obnášelo určení každého jedince do druhu a
změření standardní délky (po okraj ošupení bez ocasní ploutve) s přesností na 5 mm u ryb
velikosti do 10 cm a 10 mm u ryb větších velikostí. Část úlovku byla umístěna do prostorné
plastové nádoby s čerstvou vodou a v tomto „terénním akváriu“ demonstrovány studentům
určovací znaky (Obrázek 2). Následně byly ryby vypuštěny v místě ulovení, v případě
teritoriálních ryb rozneseny a vypuštěny v místech vhodného prostředí, všichni jedinci se po
vypuštění rozplavali.
K vzorkování zástupců společenstva makrozoobentosu byla použita bentická síť
s velikostí ok 500 µm, popřípadě byl proveden individuální odchyt pomocí kuchyňského
cedníku (velikost ok ~ 2 mm). V daném úseku jsme se snažili postihnout škálu rozdílných
mikrohabitatů, aby mohla být prezentována diverzita organismů a rozdílné adaptace
k danému typu mikrohabitatu. Z hlediska nárostů, byly vzorky odebrány individuálně
z několika kamenů či jiných ponořených struktur a ty stejný den určeny bez fixace.

Výsledky a diskuse

Bečva 5, 471011, orientační GPS: 49.5232906N, 17.8498400E
Odlov ryb na řece Bečvě byl proveden 13. června 2022. Během dne bylo polojasno s mírným
větrem. Z navštívených lokalit zde byly naměřeny nejvyšší hodnoty vodivosti 389 µS/cm,
teploty 19 °C, pH 8,0 a nasycení rozpuštěným kyslíkem 106,2 % (Tabulka 1). Koryto bylo široké
35 m s variabilní hloubkou a dnem pokrytým štěrkem a kameny (Obrázek 3). Průhlednost byla
všude na dno, zbarvení vody nahnědlé. Odlov ryb proběhl podél levého břehu štěrkového
náplavu a končil peřejemi kamenného jezu. Délka proloveného úseku činila 30 m a šíři pásu
lze určit na 2 m, tedy celkovou plochu 60 m2.
Během odlovů bylo chyceno 82 jedinců ryb šesti druhů (Obrázek 4). Nejpočetněji
zastoupeným druhem byla ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) 45,1 %, následována
jelcem tlouštěm (Squalius cephalus) 29,3 %, mřenkou mramorovanou (Barbatula barbatula)
9,8 %, parmou obecnou (Barbus Barbus) 6,1 % a shodně byli v úlovku zastoupeni hrouzek
obecný (Gobio gobio) a pstruh obecný (Salmo trutta) 4,9 %. Velikostní složení hlavních druhů
ryb, tedy ouklejky pruhované a jelce tlouště vykazuje přítomnost jak dospělých, tak
juvenilních, jedinců, a tedy zdravou populaci druhů. U druhů, kde bylo chyceno jen několik
jedinců nelze jednoznačně určit stav populací. Úzké velikostní spektrum pstruhů obecných a
parem obecných by mohl být dáno vysazením kohort do revíru, ale je však i možná preference
ostatních velikostních skupin jiného prostředí, které nebylo naším odlovem postiženo. Pro
hrouzka obecného i mřenku mramorovanou skýtá Bečva vhodné prostředí a lze zde čekat
stabilní populace těchto druhů.
Společenstvu makrozoobentosu dominovaly výrazně jepice zastoupené především
dvěma dominantními druhy Potamanthus luteus a Ecdyonurus venosus. Dalšími běžnými
druhy zde byly Seratella ignita, Baetis rhodani či Caenis rivulorum. Společně s dvěma
jmenovanými druhy jepic zde byla zaznamenána benthická reofilní ploštice Aphelocheirus
aestivalis a reogilní vodní brouci Platambus maculatus a Orectochilus villosus. Z chrostíků se
příležitostně vyskytovali zástupci rodů Hydropsyche, Rhyacophila a schránkatí Anabolia
nervosa či Halesus sp. V jemnějších usazeninách jsme nalezli zástupce larev pakomárů
(Chironomidae). Společenstvo bentosu bylo druhově relativně bohaté s velkou biomasou
sběračů což odpovídá charakteru toku, který i svým zabarvením napovídal, že unáší spoustu
partikulovaného organického materiálu.
Naproti tomu společenstva řas byla v řece velmi chudá, převážnou většinu této nevelké
biomasy představovala zelená řasa Cladophora glomerata a rozsivky (z nich nejvíce Melosira
varians). Z podobného jednorázové odběru se nedá určit, zda je to přetrvávající následek
vytrávení řeky anebo jestli jde o pouhý přechodný stav po nějaké lokální povodni, která omlela
kameny v řece. Nicméně pokud by se jednalo o trvalejší stav, představuje to vážné omezení
potravní nabídky pro ryby živící se nárosty (především ostroretka stěhovavá Chondrostoma
nasus).

ODRA 5, 471 071, orientační GPS: 49.7071286N, 18.0909211E
Odlov ryb v Odře byl proveden 14. června 2022. Během dne bylo jasno a bezvětří.
Zahloubeným korytem (4 m pod úrovní terénu) o šířce 8 m protékala zakalená voda v důsledku
vydatné bouřky předchozího večera (Obrázek 5). Průhlednost vody měřená Secchiho deskou
byla pouze 23 cm (Tabulka 1), přičemž hloubka v korytě byla v průměru 0,8 m. Dno tvořily
kameny střídající se s jemnějšími usazeninami. Z bezpečnostních důvodů proběhl odlov podél
levého břehu v oblasti kamenného opevnění v délce 10 m a šířce zhruba 1 m, tedy 10 m2.
Během odlovů bylo chyceno 35 jedinců ryb sedmi druhů (Obrázek 6). Nejhojnějším
druhem byl hrouzek obecný 42,9 %, následně parma obecná 22,9 %, ouklejka pruhovaná 11,4
%, ouklej obecná (Alburnus alburnus) 8,6 %, jelec tloušť a hořavka hořká (Rhodeus amarus)
shodně 5,7 % a jeden jedinec střevličky východní (Pseudorasbora parva). I přes omezenou
vypovídající hodnotu odlovu v důsledku zvýšené vodní hladiny a zákalu vody bylo zjištěno
společenstvo ryb odpovídající charakteru toku s převahou druhů vázaných na prostředí jak dna
(hrouzek obecný a parma obecná), tak volné vody (ouklej obecná). Velikostní spektrum
hrouzků obecných reflektuje zdravou populaci tohoto druhu. V případě parmy obecné byli
všichni jedinci v rozmezí velikostí 40 až 70 mm, což odpovídá zjištěným jedincům v Bečvě a je
rovněž pravděpodobně výsledkem rybářského hospodaření, spíše než přirozené reprodukce
(tu samozřejmě nevylučujeme). Oproti Bečvě zde bylo velikostní spektrum ouklejek
pruhovaných posunuto k větším jedincům. V době odlovu v Odře prakticky chyběly mělké
partie s proudovými stíny, kde se juvenilní ouklejky zdržují. Ostatní druhy byly chyceny
v počtech tří a méně jedinců, jedná se o druhy typické pro proudné vody, které se zde
přirozeně vyskytují (hořavka hořká, jelec tloušť, ouklej obecná) a nepůvodní invazivní
střevličku východní, která byla pravděpodobně původem z některého z blízkých rybníků.
Společenstvu makrozoobentosu (odlov probíhal pouze ze břehu) zde dominovaly
blešivci Gammarus fossarum a reofilní ploštice A. aestivalis. Dalšími početnějšími zástupci byly
larvy chrostíků rodu Hydropsyche a Anabolia nervosa. Larvy jepic B. rhodani, E. venosus, C.
rivulorum, S. ignita či Ephemera danica byly ve vzorku nalezeny spíše jednotlivě. Kromě
typických reofilních druhů zde byly nalezeny také klešťanky rodu Sigara či splešťule blátivá
Nepa cinerea a také oba zástupci reofilních brouků zmíněné výše. Ve vzorku se také podařilo
nalézt dva jedince velevruba nadmutého (Unio tumidus), okružanky (Sphaerium sp.) či
reofilního kamomila říčního (Ancylus fluviatilis). Společenstvo odpovídalo charakteru toku
Odry, který byl v tomto úseku značně regulovaný s částečně opevněnými břehy a
mikrohabitatová diverzita byla do značné míry limitovaná. Z důvodu zvýšené hladiny a zákalu
vody nebyly nárosty odebrány.

MORÁVKA 1, 473 058, orientační GPS: 49.5947283N, 18.5235064E a MORÁVKA 2, orientační
GPS: 49.5610056N, 18.5501461E
Odlovy na Morávce byly provedeny 15. června 2022. Během odlovů bylo jasno s občasnými
mraky a prakticky bezvětří. Z naměřených parametrů měla Morávka nejnižší vodivost ~200
µS/cm, teplotu ~10 °C a koncentraci rozpuštěného kyslíku ~11 mg/l. V části nad nádrží i pod
nádrží byla průhlednost vody na dno bez zjevného zbarvení (Tabulka 1). Substrát na dně byl
tvořen kameny a štěrkovými náplavy. Pod nádrží převažovaly náplavy, zatímco nad nádrží byly
časté skalní bloky (Obrázek 7 a 8). Vybraný úsek pod nádrží tvořilo 20 m široké koryto
s průměrnou hloubkou 20 cm, přičemž loven byl úsek délky 80 m (od mostu po kamennou
hrázku v podjezí) o šířce 3 m, tedy 240 m2. Nad nádrží činila šíře koryta 6 m a průměrná
hloubka 40 cm, zde byl loven úsek o délce 50 m a šířce 2,5 m.

Pod nádrží Morávka bylo v řece chyceno 72 jedinců ryb tří druhů (Obrázek 9).
Dominantním druhem byl pstruh obecný 90,3 %, dále vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus)
5,6 % a mřenka mramorovaná 4,2 %. Nejvíce pstruhů bylo ve velikostním rozsahu 95 až 135
mm, což odpovídá charakteru větší části proloveného úseku s mělkým vodním sloupcem a
úkryty pro tyto jedince. Menší jedinci <50 mm byli přítomni výhradně v oblasti téměř stojaté
mělké vody. Několik větších jedinců bylo uloveno v hlubších místech. Populaci pstruhů se
v oblasti velmi daří a nachází zde i dostatečné spektrum mikrohabitatů umožňující odrůstání
mladých jedinců. Oba zbývající druhy byly zjištěny v malých počtech a výhradně s jedinci >100
mm. Je možné, že v jiném prostředí toku jsou populace mřenek mramorovaných a vranek
pruhoploutvých silnější, v této části se zdá, že jsou pod silným konkurenčním tlakem
(především o potravu) se pstruhy, kteří mohou menší jedince úspěšně lovit. K úplnému výčtu
pozorovaných druhů uvádíme střevli potoční (Phoxinus phoxinus), která byla viděna pod
jezem, avšak z důvodu hloubky >1,5 m zde nebylo loveno.
Nad nádrží Morávka bylo chyceno 36 jedinců ryb dvou druhů (obrázek 9). Vyšší
zastoupení bylo pstruhů obecných (61,1 %) nad vrankami pruhoploutvými (38,9 %). Velikostní
struktura pstruhů byla vyrovnanější než pod nádrží, jedinci pokrývali relativně rovnoměrně
celé spektrum velikostí od 30 po 230 mm. Z hlediska populace vranek pruhoploutvých, zde
byly chyceny i kohorty menších jedinců velikostí ~50 a ~75 mm. Z hlediska fungování
ekosystému se tento úsek toku jeví jako nejlépe fungující.
Společenstva makrozoobentosu v obou úsecích řeky Morávky vykazovala téměř
shodné druhové zastoupení, pouze s tím rozdílem, že ve spodní části pod nádrží dominovaly
larvy jepic, zatímco v úseku nad přehradou to byly larvy chrostíků. Dominantními druhy jepic
byly zástupci čeledi Heptagenidae, především pak druhy Epeorus assimilis, Rhithrogena sp. a
E. venosus, následované druhy Baetis muticus a B. rhodani, Leptophlebia submarginata či C.
rivulorum. Vzhledem k charakteru řeky zde byly nalezeni hojně zástupci pošvatek, především
pak velký druh Dinocras cephalotes, Perla sp. či Isoperla grammatica, Aphinemura sp. a
Leuctra sp. Druhově bohaté bylo také společenstvo chrostíků s dominantním zastoupením
druhů Rhyacophila polonia/preamorsa, Hydropsyche sp., Polycentropus flavomaculatus a
schránkatých zástupců Sericostoma personatum/flavicorne, Odontocerum albicorne, a
několika druhů čeledi Limnephilidae. Pod přehradou se podařilo nalézt i samce raka říčního
(Astacus astacus). Společenstvo makrozoobentosu na řece Morávce bylo nesporně druhově
nejbohatší plně odpovídající přirozenému charakteru podhorského toku.
Společenstva řas v Morávce byla rovněž velmi bohatá a odpovídající jejímu
přirozenému charakteru – např. nad přehradou se hojně vyskytují ruduchy Lemanea fluviatilis
nebo sinice Chamaesiphon amethystinus, z nichž zejména Chamesiphon je výborným
indikátorem kvalitní čisté vody. Již od devadesátých let je však na této lokalitě pozorován
potenciálně nebezpečný výskyt expanzivní rozsivky Didymosphenia geminata, která pod
přehradou tvoří dominantní složku společenstva. Tato rozsivka je původní ve vysokých horách
a severských zemích, ale v posledních dvou dekádách se začala stěhovat i do nižších poloh.
Tam díky tomu, že má vyvinutou silnou slizovou stopku, vytváří tlusté povlaky, které na
několika místech planety úplně překryly dno řek a likvidují tam přirozená společenstva včetně
ryb (např. na Novém Zélandu). Na několika místech pod přehradou jsou již tyto povlaky
vyvinuty, ale zatím na relativně malé části toku. Tato situace zde dle literárních údajů trvá
několik let a zatím se nic vážného nestalo, nicméně trvalejší sledování by bylo na místě.

Závěr
Velice děkujeme Územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko Českého rybářského svazu,
z.s. za umožnění průzkumu vybraných lokalit. Studenti Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích byli seznámeni s charakteristikami různých lokalit jak po stránce teoretické, tak
především praktické. Osobní zkušenost v terénu je velmi přínosná a nelze ji nahradit studiem
sebeobjemnějšího množství literatury. Jen na místě je možné osvětlit důležitost bezpečnosti
práce, dobrou praxi postupu průzkumu, a především interpretaci výsledků. Získaná diverzita
ryb umožnila názornou ukázku diagnostických znaků a objasnit vliv prostředí na strukturu
rybích společenstev. Agregát byl nastaven na co nejšetrnější odlov a během průzkumu nedošlo
k úhynu žádné ryby.

Přílohy
Tabulka 1: Základné charakteristiky prostředí lokalit, kde probíhal odlov ryb elektrickým agregátem.
Název lokality
Bečva
Odra
Morávka pod nádrží
Morávka nad nádrží

Čas měření
13:20
09:00
10:40
12:25

Vodivost
(µS/cm)
389.0
358.4
190.6
214.3

Teplota (°C)
19.0
14.1
10.4
10.2

Koncentrace
rozpuštěného kyslíku (%)
106.2
79.2
100.2
101.2

Koncentrace rozpuštěného
kyslíku (mg/l)
9.9
8.1
11.3
11.4

pH
8
7.4
7.5
7.6

Průhlednost
Sechci (cm)
50 - dno
23 - zákal
150 - dno
100 - dno

Obrázek 1: Průběh odlovu v Morávce pod stejnojmennou nádrží.

Obrázek 2: Krátkodobé umístění úlovku do demonstračního akvária.

Obrázek 3: Lokalita na řece Bečvě, kde probíhal odlov ryb elektrickým agregátem.

Obrázek 4: Histogramy velikostí ryb ulovených v řece Bečvě.

Obrázek 5: Lokalita na řece Odře, kde probíhal odlov ryb elektrickým agregátem.

Obrázek 6: Histogram velikostí ryb ulovených v řece Odře.

Obrázek 5: Lokality na řece Morávce, kde probíhal odlov ryb elektrickým agregátem. Horní obrázek
zobrazuje stav pod nádrží Morávka a spodní nad nádrží.

Obrázek 3: Histogramy velikostí ryb ulovených v řece Morávce. Horní obrázek zobrazuje stav pod nádrží Morávka a spodní nad nádrží.

