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Ryby - tým 
Garant terénních a laboratorních prací: Ing. Jiří Musil, Ph.D. 

Pracovní tým: 

• Bc. David Štrunc  

• Ing. Miroslav Barankiewicz 

• Mgr. Eduard Bouše 

• Ing. Shiferaw Demeke 

 

Odborná spolupráce: 

• Ing. Pavel Jurajda, Dr. 



Ryby – odběry 
• Plůdkové společenstvo ryb (0+, tohoroční jedinci): malá 

migrační aktivita, snadné vzorkování, evidence reprodukce 

• Metoda odběru: elektrolov 

• Sezóny odběru: léto-podzim 

 

 



Ryby – síť lokalit 
• 28 lokalit 

• Etapy sledování: II a III 

• Počet vzorků celkem: 56 

 

 



Ryby – rozdělení lokalit 
6 typů definovaných pro potřeby projektu:  

o Lokality s výskytem pouze pstruha obecného potočního - 3 lokality 

o Lokality s výskytem pstruha obecného potočního a vranky - 6 lokalit 

o Lokality s pstruhovým společenstvem s výskytem střevle a mřenky - 4 lokality 

o Lokality s variabilním společenstvem (druhově chudé) - 2 lokality 

o Lokality s variabilním společenstvem (druhově bohaté) - 8 lokalit 

o Lokality vyššího řádu s druhově pestrým společenstvem parmového pásma – 5 lokalit 

Kubohuťský potok Zlatý potok Tichá Orlice - Kunčice Ploučnice – Č. Lípa Morava - Lobodice Olešenka - Peklo 



Ryby – metriky 
• Taxonomické složení – kvalit. i kvantitativní změny 

• počet taxonů, celková abundance, relativní zastoupení taxonů 

• Funkční složení – podle vlastností (traits):  
• reprodukční skupiny, vztah k proudění, teplotní preference, … 

• Multimetrické indexy pro hodnocení ekologického stavu (EQR) 



Ryby – taxony 
- zjištěno 28 druhů (45% recentní fauny ČR) 

- odloveno 8837 jedinců (etapa II – 6022, 
etapa III – 2815) 

- jen ve II etapě – cejn velký, cejnek malý, 
štika obecná, mník jednovousý, hořavka 
duhová, hrouzek běloploutvý 

- jen ve III etapě – losos obecný 

 

 

 



Ryby – změny ve společenstvu  
Blanice - Blažejovice 
- Ve II etapě jen pstruh potoční 
- V etapě III nově zachyceny druhy: mřenka mramorovaná, vranka obecná, 

mihule potoční, střevle potoční  
- Nárůst počtu taxonů, ale výrazný pokles abundance pstruha (na 3% 

původního počtu) 



Ryby – taxony  
Nejvýraznější změny ve výskytu mezi etapami: 
- jelec proudník – v etapě III nápadný pokles  
- střevlička východní – nově na 4 lokalitách 
- střevle potoční – nově na 4 lokalitách 



Ryby – diverzita 
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Ryby – Procentuální zastoupení jedinců 
druhů snášejících malý rozsah teplot  

 

 

Zastoupení ryb snášejících malý rozsah teplot
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Zastoupení ryb snášejících malý rozsah teplot
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Ryby – Procentuální zastoupení jedinců 
druhů snášejících malý rozsah teplot  



Ryby – potenciál  
• Dlouhodobé změny u ryb je možné pozorovat. 

• U některých taxonů byl pozorován pokles, u některých rozšíření. 

• Na různých typech toků se změny mohou projevovat různě. 

• Ale je obtížná interpretace – pro prokázání dlouhodobých 
trendů je třeba delší časová řada.  

• Pro zjištění krátkodobé přirozené variability dat by bylo vhodné 
alespoň několik profilů sledovat kontinuálně. 

 

 


