VLIVY
PŮSOBÍCÍ NA
SPOLEČENSTVA
PSTRUHOVÝCH VOD
Jan Dušek

Cyklus seminářů „Pstruhové hospodaření a vodní toky“

Hlavní skupiny působících vlivů


T h i ké úpravy
Technické
ú
toků
t ků




Znečištění




vydra, norek, volavka, kormorán, ryby

Lov ryb




odběry vody, rozkolísanost průtoků

Predace




zemědělství, průmysl, obce, změna chemismu vody, splachy

Průtokové poměry




opevňování, změny trasy, fragmentace

sportovní rybolov, pytláctví

Rybářský management


početnost a kvalita násady, elektrolov, změna genofondu

Opevňování toků


Důvody




Protipovodňová ochrana – viz.předchozí přednáška

Míra vlivu


Ztráta úkrytů (dna i břehů), změna proudění,
eliminace nátrží, odstraňování pobřežní vegetace
Pstruzi i lipani potřebují co nejvyšší různorodost stanovišť
VELMI VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

www.vhsjavor.cz





Eliminace






V extravilánu jen v nejnutnějších případech
(jednání s podniky Povodí
Povodí, MŽP)
MŽP), používání
přírodních materiálů, minimum zásahů do dna
Co nejméně invazivní zásahy v obcích,
preferování přírodních
p
p
materiálů,, umožnění
rozlivů (opevnění mimo tok – povodňové parky)

Revitalizace

www.nature.cz

Napřímení a zahloubení koryt


Dů d
Důvody




Mí vlivu
Míra
li






Viz předchozí přednáška
Změna proudění (vysoká rychlost proudění
při povodních) i kyslíkového režimu, ztráta stanovišť v pobřežní zóně,
v součinnosti s melioracemi odvodňování krajiny
Úseky s vysokou členitostí mají několikanásobně vyšší druhovou diverzitu
a početnost jednotlivých druhů
VELMI VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

Eliminace



V extravilánu na malých vodních tocích vyloučit
Revitalizace

www.contunix.cz

ztráta

Těžení dnových sedimentů


Dů d
Důvody




Míra vlivu






Protipovodňová ochrana – zvýšení kapacity
koryta („čištění potoků“)
Likvidace stanovišť i trdlišť, omezení rozvoje
vegetace a destrukce stanovišť bezobratlých
(vodních i terestrických)
V době nakladení jiker úplné zničení jedné generace
MÍSTNĚ A ČASOVĚ VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

Eliminace



Praktikovat jen v prokazatelně nutných
případech
Informovanost orgánů ochrany přírody
a vodoprávních úřadů o významu
jednotlivých lokalit

TĚŽENÍ DNOVÝCH SEDIMENTŮ
Zvážit nutnost zásahu –
konzultovat s obcemi a
obyvateli
 Vhodné načasování


Fragmentace


Dů d
Důvody




Míra vlivu






Protipovodňová ochrana (ovlivnění rychlosti
proudění, zábrana unášení sedimentů), napájení
nádrží energetické využití,
nádrží,
využití odběry vody
Omezení migrací ryb a mihulí,
mihulí změna proudění a charakteru stanovišť,
stanovišť
omezení splaveninového režimu
Subpopulace potřebují komunikovat, splaveniny jsou nezbytné pro tření
VELMI VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

Eliminace




V místech
í t h výskytu
ý k t ryb
b zvážit
ážit případný
ří d ý vliv
li
na společenstvo
Rušení příčných objektů
Vý
Výstavba
b rybích
bí h přechodů
ř h dů
www.casopisstavebnictvi.cz

Příklad – Tichá Orlice
Jablonné – migračně prostupný úsek
podjezí

Sobkovice – fragmentované
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Nakládání s vodami


Dů d
Důvody




Energetika (MVE), výroba, zavlažování,
zasněžování

Míra vlivu






Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znov u.

Změna průtokových poměrů (likvidace
populací nebo změna druhového spektra),
spektra)
změna substrátu, zraňování v turbínách
Souvislost s existencí příčných bariér
VELMI VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znov u.

Eliminace




Úprava vodoprávních
Ú
d á í h rozhodnutí,
h d tí určení
č í
optimálních zůstatkových průtoků,
kontrola odběrů, exemplární postihy
Určení úseků toků,
toků kde další odběry
nebudou povolovány

ODBĚRY VOD
o
o
o

Odběry pro MVE
Odběry pro zajištění zásobování obyvatelstva
Drobné odběry

Jizera, Malá Skála, foto ČIŽP

Příklad – Dyje pod VE Vranov

Sucha


Dů d
Důvody




Klima (rozkolísanost průtoků), zvýšený odpar (nádrže),
odběry vody

Míra vlivu




Změna stanovišť, teploty vody, úbytek ryb (především
v regulovaných tocích,
tocích omezení chovu ryb)
Významné omezení nabídky stanovišť a driftu potravy
VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV V MALÝCH TOCÍCH
www.yedhayden.com
dh d



Eliminace




Ovlivnění průtoku v tocích uvažovat při
vodoprávních řízeních
Optimalizace hospodaření s vodou v krajině
Revitalizace toků s podporou střídání
proudných
d ý h úseků
ú ků a tůní
tů í
ww.raft.cz

Povodně


Dů d
Důvody




Míra vlivu






Klima, zrychlení odtoku vody a omezení
retenčních schopností krajiny (regulace, meliorace)
Splachování a zraňování jedinců (hlavně
u nepůvodních
ů d í h druhů),
d hů) pozitivní
iti í ovlivnění
li ě í
sedimentů
Vznik štěrkových lavic a nových stanovišť včetně úkrytů
VÝZNAMNĚ NEGATIVNÍ VLIV V UPRAVENÝCH TOCÍCH

www.chmi.cz

Eliminace



Zvýšení
Z
ýš í retenčních
t č í h vlastností
l t tí kkrajiny,
ji suché
hé
poldry místo nádrží
Revitalizace toků, možnost rozlivu
a zpomalení proudu
www.eatonvillenews.net

Zemědělské znečištění


Dů d
Důvody




Míra vlivu






Intenzifikace výroby, ochrana proti
škůdcům
Otravy, eutrofizace (změna druhového
spektra) likvidace výtěru
spektra),
Rozdíl mezi snadno odbouratelnými látkami a sloučeninami, které se
ukládají do sedimentů, důležitá je rychlost ředění
LOKÁLNĚ VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

Eliminace




Respektování
R
kt á í doporučovaných
d
č
ý h limitů
li itů
implikovaných látek, jejich případné
přehodnocení
Nastavení a využívání dotačních titulů
www.englishnature.org.uk

Splachování sedimentů
Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znov u.



Dů d
Důvody




Míra vlivu






Rybniční hospodaření, zjednodušování
práce při orbě polí
Likvidace trdlišť, úbytek úkrytů
Na pstruhových vodách v zemědělských oblastech se často jedná o
hlavní příčinu špatného stavu rybích společenstev
LOKÁLNĚ VELMI VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

Eliminace




Načasování vypouštění rybníků, sedimentační
nádrže
ád ž a tů
tůně
ě pod
d rybníky
b ík
Zákaz orby po svahu
Implementace opatření do podmínek
d č í h titulů
dotačních
i lů
www.zitava.sk

Příklad – Moldavský potok

A

B

Průmyslové znečištění


Dů d
Důvody





Míra vlivu






Využívání jedovatých látek, blízkost provozů
u vodních toků (zásobování vodou),
poruchy ČOV
Emise nebezpečných plynů, omezené limity filtrů
Eutrofizace prostředí, změny pH
Otravy, omezení schopnosti reprodukce,
poškození
šk
í kůže
kůž a žaber,
ž b snížená
íž á iimunita
it
STÁLE MÉNĚ VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

www.liverpool.nsw.gov.au
li
l

Eliminace



Snižování a kontrola emisí, zajištění čistoty
odpadních vod (ČOV), důkladná kontrola
P jiště í odpovědnosti
Pojištění
d ěd ti
www.ekolist.cz

Komunální znečištění


Dů d
Důvody




Míra vlivu







Zvyšující se produkce odpadů včetně
jedovatých látek a hormonů
Eutrofizace (změna druhového spektra),
rozvoj vláknitých řas
Otravy, ovlivnění plodnosti i pohlaví
Estetické znehodnocení odpadky
LOKÁLNĚ
Á Ě VÝZNAMNÝ
Ý
Ý NEGATIVNÍÍ VLIV

Eliminace




Kontrolovaný
K
l
ý provoz ČOV ((v malých
lý h obcích
bí h
využívání kořenových čistíren),
důkladná kontrola ze strany ČIŽP
Zajištění odvozu nebezpečných odpadů
www.pacificenvironment.org

Predace – vydra říční


Dů d
Důvody




Míra vlivu






Návrat původního druhu, namnožení
v rybničních oblastech
Predace a zraňování převážně menších ryb
(10 15 cm),) v zimním
(10-15
i í období
bd bí náhrada
áh d
tepelné energie větším úlovkem
Preference pomalejších ryb
LOKÁLNĚ VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

Eliminace


Spoluúčast
S
l úč t rybníkářů
b íkářů na náhradách
áh dá h (za
(
újmu na rybničním hospodaření mohou
žádat kompenzace)
Komunikace a spolupráce rybářů
s ochranáři

www.rybnikarstvi-pohorelice.cz



Predace – norek americký


Dů d
Důvody




Míra vlivu






Rychlé namnožení populace invazního
druhu původem z kožešinových chovů,
eliminace

šíření, obtížná
www.wilderessclassroom.com

Predace
P
d
ryb
bad
dalších
lší h vodních
d í h ži
živočichů
či hů (především
( ř d ší raků),
ků) ale
l hl
hlavnii
složkou potravy jsou drobní savci, vodní ptáci a obojživelníci
Ryby v potravě v létě přibližně z 50%, na podzim a v zimě méně
NEGATIVNÍ VLIV

Eliminace



Odchyt
Od
h t a lik
likvidace
id
Povolení zástřelu všem myslivcům (nutná
legislativní změna)
www.watervoles.com

Predace – kormorán velký


Dů d
Důvody





Míra vlivu






Zimování a tah ptáků hnízdících severněji
(cca 10.000 jedinců), hnízdění malých populací
(Třeboňsko Jižní Morava – 250-300
(Třeboňsko,
250 300 párů)
V Evropě > 310 000 párů (1960 < 2.500)
Predace a zraňování převážně drobných ryb, preference hejnových
druhů
D í spotřeba
Denní
tř b cca 0,6
0 6 kg
k ryb
b
LOKÁLNĚ VELMI VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV

Eliminace




Plašení (málo účinné)
Iniciativa mezinárodní spolupráce
Komunikace a spolupráce rybářů
s ochranáři
www.virtual-bird.com

Příklad – Dyje v Podyjí

Predace – volavka popelavá


Dů d
Důvody





Míra vlivu






Namnožení druhu v zemědělských (rybničních)
oblastech, zimování
V ČR
Č více než 2.000 párů,
v Evropě více než 210.000 párů
Predace a zraňování ryb o velikosti cca15 cm
Denní spotřeba ryb cca 0,4-0,5 kg
LOKÁLNĚ
Á Ě NEGATIVNÍÍ VLIV

Eliminace



Komunikace
K
k
a spolupráce
l á rybářů
bářů
a ochranářů
Nutnost výzkumu

Sportovní rybolov
Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znov u.



Dů d
Důvody




Míra vlivu





Rostoucí rybářská základna, stálá poptávka
po stabilních úlovcích

Eliminace zájmových druhů v reprodukčním věku,
zraňování (a následná mortalita) lovených ryb, škody broděním v toku
VLIV PLYNOUCÍ Z PODSTATY LOVU

Eliminace




Přísné limity stanovené pro jednotlivé
lokality (revíry),
(revíry) důkladná evidence
Možné vyčleňování pstruhových revírů
z celosvazového lovu
Další podpora moderních technologií i za
cenu jejich omezené dostupnosti (finanční)
pro koncové uživatele

www.sportfishtasmania.com

Početnost a kvalita násady
Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znov u.



Dů d
Důvody




Míra vlivu





Splnění zarybňovacích plánů, naplnění
požadavků členské základny, náprava
škod (např.
(např otrav)

Zásah do přirozené struktury populace i celého společenstva
MÍRA VLIVU ZÁVISLÁ NA LOKÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Eliminace




Vysazování počtu respektujícího ekologickou
kapacitu toku a přítomnost dalších druhů,
druhů
udržení populační struktury, podpora
přirozené reprodukce
Využívání kvalitních násad
ww.ceske.rybarstvi.cz

Elektrolov


Dů d
Důvody





Míra vlivu






Odlov z chovných toků
Kvantitativní odlov při průzkumu

Usmrcení a zranění (vnitřní krvácení,
krvácení zlomeniny)
stres, zvýšené fyziologické projevy
Změna struktury společenstva po odebrání ryb
NEGATIVNÍ VLIV JEN V SOUČINNOSTI S JINÝMI FAKTORY

Eliminace



Využívání jen v případě hospodářské
potřeby a při výzkumu
Používání moderních šetrných zařízení,
šetrná manipulace
www.smith-root.com

Změna genofondu


Dů d
Důvody




Mí vlivu
Míra
li





Násada z různých zdrojů (Itálie, Chorvatsko,
Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko),
nedostatek násady pro naplnění
zarybňovacích plánů

Narušení genofondu, menší odolnost nových
forem, nemožnost zpětných kroků
VELMI VÝZNAMNÝ
Ý
Ý NEGATIVNÍÍ VLIV

www.icar.org.in

Eliminace




Pokus o využívání etablovaných
(byť znečištěných) populací pro
lokální povodí, podpora přirozené
reprodukce (a CHRO)
Příprava možných dotačních titulů

www.akwafoto.pl

ZHODNOCENÍ


HLAVNÍMI NEGATIVNÍMI FAKTORY JSOU:
JSOU

Regulace toků včetně výstavby a obnovy příčných bariér
 Nakládání s vodami (odběry vody)
 Genetické znečištění populací (především pstruha obecného)
- jejich vliv je nutné maximálně eliminovat




MEZI DALŠÍ NEGATIVNÍ FAKTORY PATŘÍ:

Znečištění vody (zemědělství, průmysl, obce, splachy)
 Rozkolísanost
Ro kolísanost průtoků
 Predace
 Tlak sportovních rybářů
 Rybářský management
- je zapotřebí navrhnout místně specifická ochranná řešení


Nutná je součinnost ochránců přírody a rybářů!

bně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znov u.

Děkujeme
j
za
pozornost
Opevňování
tokůp

jan.dusek@daphne.cz
+420 774 541 484

