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Úvod
V eutrofních rybnících je značné kolísání koncentrací rozpuštěného kyslíku běžným
jevem.

• Produkce kyslíku - fotosyntetická aktivita fytoplanktonu, vláknitých řas, příp.
makrofyt, způsobuje přesycení vody kyslíkem během dne.
• Spotřeba kyslíku - je dána dýcháním celé rybniční biocenózy.
Během noci, tak koncentrace kyslíku mohou výrazně poklesnout.
Spotřebu může navyšovat přísun organických látek (znečištění z povodí,
aplikace organických hnojiv, přikrmování ryb).

• Pokud je rovnováha mezi fotosyntézou a respirací narušena, převáží rozkladné
procesy, a pak kyslíkový deficit může způsobit hromadný úhyn ryb.

Ve 2. pol. minulého století kyslíkové deficity s úhynem ryb nejčastěji způsobeny únikem
různých odpadních vod (komunální OV, OV ze zemědělských, příp. potravinářských
provozů).
Poslední desetiletí, čištění OV - omezení takových havárií. Nicméně situace, kdy deficit
kyslíku způsobí úhyn ryb, jsou stále častější.
V historickém kontextu jsou dnes rybníky ve zcela nové situaci:
• Vyšší míra eutrofizace
• výskyt invazních plevelných ryb
• klimatické změny

To vše způsobuje změny ve fungování rybniční biocenózy, změny v distribuci a dynamice
živin i enormní kolísání koncentrace rozpuštěného kyslíku.

Příčiny rychlého poklesu koncentrace rozp. kyslíku:
• Vysoké biomasy perlooček rodu Daphnia – omezení řas a sinic (fotosyntézy), vede k
převaze respiračních procesů.

• Náhlé odumření velké biomasy fytoplanktonu, zpravidla vodního květu sinic. Zcela
ojediněle zaznamenáno už od 60. let 20. století. V posledních letech takové situace
stále častější.

Kyslíkové deficity jsou z hlediska rybářského hospodaření významným rizikem.

K jeho eliminaci by výrazně přispěla možnost odhadnout, za jakých okolností a v jakém
rozsahu taková situace nastane.

Klíčová otázka: jaký podíl na celkové respiraci, spotřebě kyslíku, má:
• (fyto/zoo) plankton ve vodním sloupci
• a jaký podíl připadá na respiraci sedimentu

Cílem příspěvku je ukázat, jak se během sezóny mění podíl těchto dvou složek na
respiračních procesech a jak se jejich vliv projevuje v různých fázích sezónního vývoje
rybniční biocenózy.

Materiál a metodika
Dynamika koncentrací rozpuštěného kyslíku je na Třeboňsku sledována dlouhodobě od
roku 2009, pomocí in situ instalovaných telemetrických jednotek Fiedler-Magr M40.
Měření koncentrací rozpuštěného
kyslíku, teplot, pH a
meteorologických parametrů.

Data jsou po 10 min zasílána přes síť
GSM na server.

Systém měření umožňuje vyhodnotit
jak diurnální kolísání sledovaných
parametrů, tak sezónní trend.

Distribuce respiračních procesů byla experimentálně sledována
v mezokosmech umístěných v rybníce.
Mezokosmy = 6 válců Ø 20
cm. Objem vody 126 L při
hloubce 1m.
• 4 z čirého plexiskla, z nichž
2 měly kontakt se
sedimentem a 2 měly
pevně uzavřené dno.
• 2 z neprůhledného
novoduru, 1 s kontaktem
se sedimentem a jeden
s uzavřeným dnem.

Expozice 24 až 30 hodin, po 6
hodinách měření koncentrací
kyslíku, spolu s teplotou a pH.

Výsledky jsou vyjádřené jako množství rozpuštěného kyslíku pod jednotkou plochy
(P = mg O2.dm-2). Množství kyslíku pod 1 dm2 (P) bylo vypočteno numerickou
integrací (Simpsonova aproximace) pro každý válec, v daném čase z hodnot
koncentrací kyslíku v jednotlivých hloubkách.
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Kde: P = integrál mg O2.dm-2, jako plocha pod křivkou (viz. příklad
na obrázku) z hodnot Xi [mg O2. l-1] v hloubkách i od 0 do 1 dm.

Presentované výsledky jsou vybrané typové situace v rámci série
6 mezokosmových experimentů realizovaných na rybníce Rod
v roce 2018.

Výsledky
Z oscilací křivek denních záznamů
telemetrických dat lze během sezóny rozlišit
několik charakteristických period.

A Situace v jarním období tzv. čisté vody s
mírnými oscilacemi a nižšími koncentracemi
rozp. kyslíku.

B Situace (letní) se sinicovými vodními květy s
výraznými oscilacemi (až 18 mg O2.l-1.12 h).
Fotosyntéza přes den – přesycení
Respirace v noci – prudký pokles.

C Případný, téměř úplný kyslíkový deficit po
kolapsu sinicového vodního květu vlivem
poklesu teplot a sluneční radiace.

Kyslíkově rizikové situace
mohou nastat téměř kdykoli ve
vegetační sezóně.
Mezokosmovými experimenty
se snažíme pochopit, které
složky ekosystému se
v průběhu vegetační sezóny na
celkové respiraci podílejí.

Koncentrace kyslíku vždy vyšší
ve válcích, kde je vodní sloupec
oddělen od sedimentu (tj.
válce 2,4,6). Vzniklý rozdíl je
způsoben respirační aktivitou v
rybničním sedimentu.
Rychlost úbytku (ve tmavé části dne), či naopak nárůstu (ve světelné části dne) koncentrací
O2, reprezentovaný jako sklon křivky, je na jaře (A, B) výrazně pomalejší (nižší t a nižší
biomasy planktonu ve vodním sloupci) než v létě (C, D).

Experimentální uspořádání umožnuje zjistit jaký je rozdíl v respiraci – rychlosti úbytku
kyslíku - mezi sloupci s kontaktem se sedimentem a sloupci jen s volnou vodou.
Úbytek za hodinu (mg.l-1)
Datum
16.5.2018
16.8.2018

S+(1,3)
0,22
0,80

S-(2,4)
0,09
0,71

Rozdíly (S+)-(S-)
Chl-a (µg.l-1)
32
696

Temp (°C)
19
23

mg.l-1
0,13
0,09

% podíl dna
60
11

Na jaře (málo fytoplanktonu), diurnální amplituda O2 jen 8 mg O2.l-1. Rychlost úbytku kyslíku
ve sloupci s volnou vodou (bez sedimentu) výrazně nižší než ve sloupcích se sedimentem.
Přítomnost sedimentu → zvýšením respirace (rychlejším úbytkem kyslíku) - podíl sedimentu
na celkové respiraci činil 60%.
V létě, během hustého vodního květu sinic, jak amplituda, tak rychlost úbytku kyslíku výrazně
větší. Kolísání O2 až 20 mg.l-1. Spotřeba kyslíku sedimentem přibližně stejná, jako na jaře, ale
daleko větší podíl na celkové respiraci má především biomasa fytoplanktonu. Podíl dna na
úbytku kyslíku činil jen 11 % .

• Při nižších biomasách fytoplanktonu je respirace sedimentu hlavní příčinou poklesu
koncentrace rozpuštěného kyslíku.
• V létě, v období velké biomasy fytoplanktonu je rozhodující pro kyslíkovou bilanci poměr
fotosyntetická produkce kyslíku: respiraci ve volné vodě. Pokud dojde k omezení
fotosyntézy, např. nepříznivými povětrnostním podmínkami, náhlým kolapsem vodního
květu sinic, dojde k velmi rychlému propadu koncentrace kyslíku a zpravidla i ke
kyslíkovému deficitu.
K deficitů kyslíku přispívají i vysoké letní teploty a déle trvající periody beze srážek, které
často končí náhlou změnou počasí. Náhlé změny meteorologických podmínek významně
ovlivňují jak fotosyntetickou aktivitu, tak respiraci. Navíc enormní biomasa zejména sinic má
v takové situaci často tendenci náhle odumřít. Takové situace byly na rybnících spolehlivě
zdokumentovány .
Tyto náhlé změny mohou vyústit v úplný kyslíkový deficit a hromadný úhyn ryb (Modlany u
Teplic 2017 – 7t ryb jenom z hladiny. V témže období nastaly podobné poklesy koncentrace
kyslíku i na některých lokalitách na Třeboňsku (Staňkovský, Rod). Nesyt 2018 – 100 t ryb.

SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Kondice našich rybníků v současnosti eutrofní až hypertrofní. Jde o efekt kombinace vlivů
zatěžování živinami z povodí, hospodaření na rybnících, historické zátěže a současné
klimatické situace.
Předpoklad nadměrné primární produkce. Životní projevy biocenóz a rozklad organické
hmoty v sedimentu navozují během sezóny rizikové situace.
Rybníky v hypertrofním stádiu jsou velmi citlivé na náhlé změny vnějších vlivů.
V posledních letech nejsou vzácností situace, kdy po bouřlivé aktivitě primárních
producentů za teplého počasí nastane jejich kolaps po náhlém ochlazení. Takové situace
často končí totálním kyslíkovým deficitem s úhynem ryb.
Otázku, který z životních prostorů rybníka se rozhodujícím způsobem podílí na respiraci
celého systému se pokoušíme vysvětlit pomocí mezokosmových experimentů.
• V počáteční fázi sezóny, v období „čisté vody“, kdy je z pravidla minimum primárních
producentů vlivem filtrační aktivity zooplanktonu, má vyšší vliv na respiraci rybniční dno
(v průměru 60%).
• Ve vrcholné části sezóny se dno na respiraci podílí pouze z 11% a rozhodující je
respirační aktivita fytoplanktonu ve volné vodě. Právě na vrcholu sezóny je rybniční
ekosystém nejcitlivější na rychlou změnu meteorologických podmínek, zvláště za
předpokladu, druhově chudých společenstev.

