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Úvod do problematiky

• Fytoplankton=hlavní producent biomasy, na kterém závisí 
další součásti potravního řetězce

• Druhové složení fytoplanktonu, sezónní dynamika a životní 
projevy (fotosyntéza a respirace) významně ovlivňují 
celkovou produkci rybničního ekosystému i základní 
fyzikálně-chemické parametry kvality vody

• rybníky s eutrofními až hypertrofními podmínkami, vysoké 
rybí obsádky => enormní biomasa a aktivita fytoplanktonu

• masivní nárůst fytoplanktonu  => výkyvy v koncentracích 
rozpuštěného kyslíku a hodnotách pH



Ekologická stabilita

= definována jako schopnost ekologického systému
přetrvávat i za působení rušivého vlivu a
reprodukovat své podstatné charakteristiky
v podmínkách narušování zvenčí

• Hodnocení stability rybníka-možné na dvou úrovních



1, na úrovni dlouhodobé stability 
(jedna a více sezón): u biocenóz, 
kde generační doba je rok nebo 
delší – u rybníků litorál

=>představuje významný přechodový biotop mezi

volnou hladinou rybníka a suchozemskými
ekosystémy, dobře strukturovaný má velkou
biodiverzitu
- klasický přístup k hodnocení stavu společenstva 
(plošný rozsah, druhové složení, produkční 
charakteristiky a fyziologický stav dominantních 
druhů,…)



2) na úrovni krátkodobé stability - generační doba se pohybuje ve 
dnech – hodnocení planktonu, Riplovský způsob hodnocení -
hodnocení poměru velikosti biomasy (fytoplanktonu) a oscilace jeho 
produkčních charakteristik v prostředí jako projev DEU

• W. Ripl - definuje disipační 
ekologickou jednotku (DEU), tj. 
takové uspořádání systému na 
různých úrovních (buňka-
organismus-populace-ekosystém), 
které jsou schopné do určité míry 
tlumit výkyvy (oscilace, fluktuace)



=> pokud se oscilace pohybují v rozsahu, kdy 
negativně ovlivňují ostatní složky ekosystému 
(zooplankton, ryby, litorál), systém lze hodnotit již 
jako méně stabilní až nestabilní



Zájmové území

• Rybník Klec:

 poloha: 1 km jihovýchodně od vsi 
Klec  

 nadmořská výška: 415 m. n. m.  

 výměra: 69,35 ha 

 průměrná produkce ryb : 470kg/ha



Měřící stanice Fiedler-Mágr (M40)

• umístěna na pevné plošině ve výtopě rybníka cca. 200m od 
břehu a 0,5m nad vodní hladinou

• naměřená data přenášena přes GSM modul do databáze na 
záložní server

• veškerá data možné exportovat ve formátech CSV a DTA k 
dalšímu zpracování





Přehled měřených veličin
měřená veličina jednotka měřená veličina jednotka

srážky dešťové mm rychlost větru m/s

vlhkost 2,5 m % hladina mm

teplota 2,5 m °C teplota 0 cm (povrch dna) °C

vlhkost 0,5 m % teplota -10 cm °C

teplota 0,5 m °C teplota -20 cm °C

Sluneční záření – horní čidlo W/m2 teplota hladina °C

Sluneční záření – dolní čidlo W/m2 teplota hloubka 30 cm °C

Rozp. kyslík mg/l teplota hloubka 40 cm °C

Tepl. kyslík °C teplota hloubka 60 cm °C

pH pH teplota hloubka80 cm °C

Tepl. pH °C směr větru st



Ukázka datového výstupu měřící stanice



Náhlý kolaps sinic v 
souvislosti s náhlou 
změnou počasí způsobil 
deficit kyslíku

Pokles kyslíku na 
kritickou koncentraci 
nastal během 12 hodin



 Zatímco před kolapsem vodního 
květu dosahovalo množství 
chlorofylu-a až 400 µg/l, po kolapsu 
kleslo téměř k nule

 Převaha několika mála 
druhů sinic, které 
tvořily většinu 
fytoplanktonu, snižuje 
schopnost 
fytoplanktonu 
kompenzovat náhlé 
změny v prostředí



Plné obnovení stavu 
před kolapsem 
(množství chlorofylu-a, 
rozpuštěného kyslíku…) 
trvalo cca 12 dní



Rybníky - často mělké a malé =>
teplotní režim silně ovlivněn počasím

Slunečné a teplé počasí - ideální pro 
rozvoj sinic

Snížení denního přísunu radiace =>
masivní kolaps sinic následovaný 
bakteriálním rozkladem a posléze 
vyčerpáním kyslíku

Zjednodušení druhového složení 
extrémně až na 1 dominantní druh = 
riziková nestabilní situace



Vysoký stupeň eutrofizace vytváří podmínky, které umožňují 
převládnutí několika málo druhů sinic (vysoká 
konkurenceschopnost oproti ostatním řasám – možnost 
využít plynný dusík, regulace polohy ve vodním sloupci)

Vysoká biomasa + intenzivní procesy + snížení biodiverzity 
=> zvýšení pravděpodobnosti náhlých kolapsů a s nimi 
spojených kyslíkových deficitů (+ úhyny ryb)



Děkuji za pozornost


